
ÅRS- & KONCERNREDOVISNING 2014/2015 
för Hexatronic Group AB (publ)
org.nr 556168-6360



2 årsredovisning 2015 | hex atronic

Året i korthet 3 - 5

VD har ordet 6 
Vision, affärsidé, strategi och mål 8 - 9
Marknaden 10 - 15
Produkter och geografisk utveckling 16 - 17
Medarbetare och värderingar 18 
Organisation 19
Aktien och aktieägare 20 - 21

Förvaltningsberättelse 22 - 27
Styrelse  28
Ledningsgrupp 29

Finansiell information 30 - 80
Resultaträkning – koncernen 30
Balansräkning – koncernen 31 - 32
Förändring i eget kapital – koncernen 33
Kassaflödesanalys – koncernen 34
Resultaträkning – moderföretaget 35
Balansräkning – moderföretaget 36 - 37
Förändring i eget kapital – moderföretaget 38
Kassaflödesanalys – moderföretaget 39
Noter 40 - 80

Revisionsberättelse 81
Information till aktieägare 82
Kallelse till årsstämma 2015 82
Finansiell kalender  82
Definitioner 82

innehåll



3årsredovisning 2015 | hex atronic

Året i korthet
• Hexatronic förvärvade Proximion AB. 

• Hexatronic slutförde installationen av ett nytt affärssystem i Hexatronic Cables  

 & Interconnect Systems AB.

• Avtal slöts med Telia om en större fiberkabelaffär för sträckan Örebro till Luleå. 

• Hexatronic undertecknade sälj- och distributionsavtal med Toronics i Kanada.

• Stämman beslöt att ändra bolagets firma till Hexatronic Group AB (Publ).

• Hexatronic erhöll godkännande från Skanova på dukt.

•  Hexatronic förvärvade Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB (TD Fiberoptik) inklusive  

 dotterföretaget TD Fiberoptikk AS i Norge som efter räkenskapsårets slut ändrat namn  

 till Hexatronic AS.

• På den extra bolagsstämman 1 april bemyndigades styrelsen att intill nästa årsstämma  

 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av högst 2 500 000 aktier. 

• Företrädesemissionen i Hexatronic, beslutad på extra bolagsstämma 1 april 2015, tecknades  

 till 180 %. Hexatronic tillförs ca 40,6 MSEK samt ytterligare 9,9 MSEK efter utnyttjande av  

 övertilldelningsoption.

• Avtal slöts med Ericsson Local Services avseende fibersvetsar och mätinstrument.

• Avtal slöts med Kitron AS avseende fiberkablage till Lockheed Martin Mission  

 Systems and Training. 

• Avtal slöts med SAAB för leverans av avancerade fiberoptiska distribuerade mätsensorer.  

 Samtliga fiberoptiska mätsensorer baseras på unik teknik för design och produktion av  

 Fiber Bragg Gratings (FBG).

•  Ett kinesiskt dotterföretag, Hexatronic Tianjin Trading Co., Ltd. etablerades. 

•  Genombrott på den finska marknaden i samarbete med Sonera genom koncernens    

 blåsfibersystem Micronet™ och Ribbonet®.

Händelser efter årets utgång

•  Hexatronic slöt ett distributionsavtal med Amherst Photonics som försäljningspartner för den  
 nordamerikanska marknaden.

•  Ett amerikanskt dotterföretag, Hexatronic US Inc., etablerades. 

•  Avtal slöts med A-2 Sea Solutions Ltd. för ett sjökabelprojekt mellan Isle of Wight och Portsmouth.

Q1

Q2

Q3

Q4

september - 
november

december - 
februari

mars - maj

juni - 
augusti
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Elfack-mässan 2015 i Göteborg.
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Hexatronic i siffror

ekonomisk sammanfattning
  2014-09-01 2013-09-01 2012-09-01
  2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31

Nettoomsättning 627,3 497,3 71,0

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 63,7 64,0 4,3

EBITDA-marginal 10,1 % 11,1 % 6,1 %

Rörelseresultat (EBIT) 50,0 59,1 2,9

Årets resultat 37,4 46,5 2,4

Balansomslutning 482,0 280,3 30,8

Kassaflöde från löpande verksamheten 12,0 18,1 -3,3

Resultat per aktie efter utspädning, SEK 1,21 1,83 0,14

* Ej omräknad enligt IFRS.

    

     

1993
Bolaget grundades

26 %
Koncernens tillväxt  

under räkenskapsåret

1 825
Antal aktieägare i bolaget  

den 31 augusti 2015

627 MSEK
Koncernens omsättning  
under räkenskapsåret

236
Antal medarbetare

4 nya bolag
Koncernens förvärv och etablering  

under räkenskapsåret

nettoomsättning msek

700

600

500

400

300

200

100

0
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

45 39

627

497

71

rörelseresultat före avskrivningar (ebitda) msek/%

70,0

60,0

50,0

40,0

30,0

20,0

10,0

0

12,0%

10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

2,0%

0%
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

EBITDA EBITDA-marginal

*



6 årsredovisning 2015 | hex atronic

vd har ordet

VD har ordet

Vi har haft ett stort fokus på ökad kund-
orientering av vår verksamhet och det 
är glädjande att konstatera att det bär 
frukt. Förutom att vi har skapat många 
nya kundrelationer så har det resulterat 
i ökade affärer. Ett bra exempel på detta 
är den första sjökabelordern till A-2-Sea 
i Storbritannien, som kommer levereras 
i november. Det finns ett underliggande 
stort behov att bygga ut det fiberoptiska 
nätet på samtliga våra marknader. Det-
ta är gynnsamt för vår framtida tillväxt.

den bästa totalkostnaden

Vi har investerat i en större säljorganisa-
tion. Det har gett resultat och vi förväntar 
oss ytterligare positiva effekter av detta 
under innevarande verksamhetsår. Vi strä-
var alltid efter en lösning som ger den 
bästa totalkostnaden (TCO) för kunden. 
Den ambitionen kräver mycket av oss 
både i form av  tålamod och rätt resurser 
för att skapa långsiktigt hållbara affärer. 
Våra leveranser skall vara i tid, hålla hög 
kvalitet och innehålla support med ut-
bildning och tekniskt produktstöd. 

förvärv och expansion

Våra två nyförvärv, Proximion AB och TD 
Fiberoptik inklusive Hexatronic AS har ut-
vecklats väl och bägge förvärven har för-
stärkt vårt kunderbjudande samtidigt som

tillhörigheten till Hexatronickoncernen 
har varit positiv för de förvärvade bolagen. 
TD Fiberoptik överträffade de ambitiösa 
försäljningsmål vi satte i samband med 
förvärvet. För att ytterligare förstärka oss 
i framtida viktiga marknader har vi under 
året etablerat bolag i Kina och USA samt 
ökat vår lokala närvaro i Finland och Norge 
genom våra democenter och försäljnings-
kontor i Helsingfors respektive Oslo.

flera nya systemlösningar 
Vår produktutveckling har genererat flera 
nya produkt- och systemlösningar, bl.a. vår 
datacenterlösning (DCIO), nya mycket in-
stallationsvänliga mikrokablar (MicronettM 
Viper), Nanokabel, Hybridkablar och tem-
peratursensorer baserade på vår avance-
rade FBG-teknik. Samtliga nya produkter 
har rönt stort intresse på marknaden och 
börjat generera nya affärer. Det kommer 
fortsatt vara ett starkt fokus på att ständigt 
utveckla vårt erbjudande till marknaden.

framtida notering

Med sikte på en framtida notering pågår 
arbetet med att säkerställa att alla pro-
cesser och rutiner uppfyller de krav som 
ställs på ett noterat bolag på Nasdaq 
Stockholm.

Min förhoppning är att alla våra intres-
senter, aktieägare, kunder, medarbetare 
och leverantörer följer med på vår spän-
nande tillväxtresa.

Göteborg den 29 oktober 2015

Henrik Larsson Lyon

VD och Koncernchef
Hexatronic Group AB (publ)

Grunden lagd för fortsatt expansion. 

Ett händelserikt och framgångsrikt verksamhetsår har avslutats. Vi har genomfört två 

framgångsrika företagsförvärv, flyttat fram vår position på våra viktiga hemma-

marknader och startat upp egen verksamhet i Kina och USA. Samtliga finansiella 

mål har uppnåtts.

”Det kommer fortsatt 
vara ett starkt fokus på 
att ständigt utveckla 
vårt erbjudande till 
marknaden.”
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vision, affärsidé, strategi och mål

Vision, affärsidé, strategi och mål

vision

Marknadens mest attraktiva partner 
genom ett kunderbjudande av innovativa 
system och produkter som ger Bolagets 
kunder den bästa totala ägandekost-
naden (TCO). 

affärsidé

Koncernen utvecklar, tillverkar, marknads-
för och levererar fiberoptiska kommunika-
tionslösningar för infrastruktur. Bolaget 
strävar efter att utveckla de mest inno-
vativa lösningarna för att ge sina kunder 
den mest kostnadseffektiva lösningen. 
Bolaget verkar aktivt med att identifiera 
fler bolag och medarbetare som utvecklar 
och stärker koncernens erbjudande. 

positionering

Koncernen utvecklar sitt erbjudande för 
att i framtiden kunna erbjuda fler kom-
pletta systemlösningar, huvudsakligen 
baserade på egna innovationer, egen 
forskning och utveckling, produktion samt 
svensk innovativ design och kvalitet. Bo-
laget bedömer att detta ger möjlighet 

till längre kundrelationer och starkare 
kunderbjudande, samt att det hjälper 
koncernens kunder och övriga partners 
att bli ännu mer konkurrenskraftiga.

erbjudande

Koncernen erbjuder ett brett sortiment 
för passiv infrastruktur till telekomföretag, 
operatörer och nätägare. Bolaget utveck-
lar och tillverkar egna produkter och sys-
tem samt designar, säljer och tillverkar 
systemlösningar baserade på egna pro-
dukter i kombination med produkter från 
ledande partners världen över. 

Hexatronic äger sin egen produktions-
kedja, vilket gör att Bolaget snabbt kan 
agera på unika kundförfrågningar. Med 

”Bolaget strävar efter att 
utveckla de mest innovativa 
lösningarna för att ge sina 
kunder den mest kostnads-
effektiva lösningen.”
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vision, affärsidé, strategi och mål

innovation, stort tekniskt kunnande, hög 
servicegrad och kompletta åtaganden 
arbetar Bolaget kontinuerligt för att för-
bättra sitt erbjudande till kund.

kunder

Hexatronics kunder är telekomoperatörer, 
nätägare, datacenterföretag, telekomföre- 
tag och systemhus. En stor del av produk-
terna distribueras via grossister.

strategi för tillväxt

Tillväxt är nödvändigt för att kunna attra-
hera de bästa medarbetarna. Koncernens 
tillväxt kommer dels från organisk tillväxt 
och dels från förvärv. Organisk tillväxt sker 
genom att kontinuerligt utveckla erbju-
dandet genom ett breddat produktutbud 
och fler mervärdestjänster som exempel-

vis service, eftermarknadsförsäljning, sup-
port och utbildning. Hexatronic ska dess-
utom växa kontinuerligt via förvärv. För- 
värven kan vara både tilläggsförvärv till 
befintliga bolag och helt nya affärsom-
råden.

mål

Hexatronic har antagit finansiella mål 
som avser lönsamhet, tillväxt och finansiell 
stabilitet. 

Lönsamhet

EBITDA-marginal (rörelseresultat före av-
skrivningar) på minst 10 % på rullande 12 
månader. EBITDA-marginalen på rullande 
12 månader var 10,1 % för räkenskaps-
året 2014/15.

Tillväxt

Koncernen skall växa mer än sin marknad 
organiskt. Koncernen eftersträvar en 
genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 % 
från och med räkenskapsåret 2013/14. 

Tillväxten kommer att vara både organisk 
och förvärvsdriven. Tillväxten under räken-
skapsåret var 26 %.

Finansiell stabilitet

Koncernen skall ha en soliditet på minst 
30 %. Soliditeten var 52 % vid utgången av 
räkenskapsåret. 

Vid förvärv kan soliditeten under en kor-
tare period om mindre än 12 månader 
understiga 30 %. Detta kan ske då sty-
relsen gör bedömningen att lönsamhet 
och kassaflöde från förvärvade enheter 
gör att soliditeten inom kort kommer att 
förbättras.

UPPNÅTT

10,1% 26% 52%

10%

MÅL

20% 30%
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marknaden

Samlade resultat från olika undersökningar 
indikerar att de tjänster som är mest krä-
vande beträffande datamängd och över-
föringshastigheter är streaming av TV och 
video via exempelvis Netflix och Viaplay. 
Även Facebook, YouTube och Instagram 
står för en stor mängd av dataöverförin-
gen i näten. Användandet av internet är 
som störst längre ner i åldrarna, men även 
användandet hos äldre grupper ökar i 
takt med att informationen blir mer lättill-
gänglig genom enklare gränssnitt såsom 
läsplattor och smartphones. 

När internetanvändandet ökar och demo-
grafin i världen förändras kommer bl.a. 
de yngre generationerna, och framförallt 
millenniumgenerationen att driva på 
kraven till ökad bandbredd, eftersom 
kapaciteten i näten ska delas på flera 
användare. Nya tjänster och ökat an-
vändande av streamade tjänster samt 
sociala nätverk, kommer i kombination 
av ett större användande ställa stora krav 
på att bandbredden i internetuppkopp-
lingarna kan hantera ökade datamängder. 

Flera teknologiska områden inom ICT 
(Information and Communications Tech-
nology) att få dramatiska konsekvenser för 
länders och individers sammankoppling, 
produktivitet, effektivitet, tillväxt och sys-
selsättning idag och i framtiden. Detta 
speglas även i det faktum att 144 länder 
i världen idag har en uttalad bredbands-
policy för att säkerställa sin konkurrens-
kraft och BNP-tillväxt. De ökade data-
mängderna som genereras till följd av 
Internet-of-Things, mobil kommunikation 

och molntjänster innebär också att infra-
strukturen för kommunikation ytterligare 
måste förstärkas och byggas ut för att 
klara den ökande efterfrågan både hos 
företag och konsumenter. 

Till de tjänster som används idag över 
internet tillkommer ett stort antal nya 
tjänster samt användningsområden. Dri-
vande för krav kring ökad bandbredd och 
möjligheten att hantera ökade datamäng-
der kommer vara t.ex. Internet-of-Things, 
molntjänster, hosted services & the digital 
workplace samt ökat användande av mobil 
uppkoppling. Nedan beskrivs kraften och 
potentialen avseende dessa ytterligare 
pådrivande faktorer som kommer ställa

större krav på utbyggnad av fiberinfra-
struktur mellan kontinenter, länder, städer 
mm för att ge slutanvändarna stabilare 
och bättre uppkoppling.

Kraven på att kommunicera och hantera 
stora mängder information på millisekun-
der med snabba responstider är starkt 
beroende av att infrastrukturen är väl ut-
byggd, samt kräver både lösningar och 
system baserade på fiberteknologi för 
att möta framtida behov. Kommunikation 
och dataöverföring med hjälp av ljuspul-
ser i fiberoptisk infrastruktur är idag den 
snabbaste (kända) teknologin i världen, 
med ännu outforskad kapacitet och goda 
framtida expansionsmöjligheter. 

Filmer, IP-TV, spel online, olika applikationer, bilder och avancerad grafik över nätet är en själv-

klar del av vardagen för både företag och privatpersoner runt om i världen. Utbyggnaden av 

fiberbaserat bredband accelererar i takt med att behovet av kraftfull internetuppkoppling växer 

bland företag och konsumenter. De ökade datamängderna som genereras till följd av Internet-of- 

Things, M2M, mobil kommunikation och molntjänster innebär att infrastrukturen för kommunikation 

ytterligare måste förstärkas och byggas ut.

Fiberoptiska kommunikationslösningar 
för en uppkopplad värld
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marknaden
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marknaden

Mest resurskrävande avseende data-
mängd och överföringshastigheter är idag 
streaming av TV och video via tjänster som 
Netflix, Viaplay men även Facebook, 
Youtube och Instagram står för en väx-
ande mängd av dataöverföringen i näten. 
Den pågående introduktion av 4K och 
8K enheter kommer enligt internetleve-
rantörerna kräva en stabil och konstant 
bandbredd från 15-25 Mps per utrustning, 
detta parallellt med de övriga behoven 
som redan kräver ytterligare ökad band-
bredd till slutanvändarna.

Till de tjänster som vi använder idag över 
internet tillkommer ett stort antal nya 
tjänster och användningsområden. Enligt 
oberoende undersökningar kommer data-
mängden öka mångfalt fram till år 2020, 
och t.ex. Ericsson Mobility Report från juni 
2015 indikerar nio gånger dagens data-
mängd inom den närmaste femårsperio-
den. Senaste årens ökade behov har inne-
burit en fördubblad volym data över 
internet ungefär var 18:e månad, och med 

nya tjänster förväntas behoven avseende 
ökad datamängd ytterligare accelerera. 
Den totala datamängden distribuerad 
över internet kommer inom några år upp-
gå till över 40 000 exabytes. 

internet-of-things

Marknaden för internetuppkopplade pro-
dukter, Internet-of-Things, växer snabbt 
i världen. Marknaden och produktutveck-
lingen har ökat kraftigt under senare år 
och inom fem år förväntas det finnas 
långt över 25 miljarder produkter på om-
rådet, men enligt vissa bedömare kommer 
det öka upp till 100 miljarder uppkopp-
lade produkter på mindre än ett halvt 
decennium. Det handlar om olika produk-
ter för hemmet, bilen, kontoret som är 
uppkopplade till nätet och som många 
gånger kan hanteras av användaren från 
distans. Användandet av ständigt inter-
netuppkopplade produkter växer, inte 
bara telefoner utan även exempelvis 
klockor, hörlurar och hälsomätare. Andra 

exempel är avancerade belysningssystem, 
sensor-, övervaknings- och larmsystem 
som kan justeras från exempelvis mobil-
telefon oavsett vart du befinner dig. Det 
nya är att alla dessa produkter nu kopplas 
samman vilket ställer ökade krav på band-
bredd och internetuppkoppling.

Värt att notera är att den verkliga poten-
tialen inom Internet-of-Things inte ligger i 
produktlösningar som enskilda individer 
använder för att koppla upp oss, utan det 
som kommer kräva bandbredd är främst 
när produkter och applikationer kopplar 
upp sig själva dvs. aktiva produkter och 
maskiner som pratar direkt med andra 
produkter och maskiner, utan mänsklig 
inblandning. Bedömningar inom bran-
schen visar att merparten av framtidens 
uppkopplade maskiner inte kommer an-
vändas av någon människa, och de kom-
mer inte framstå som uppkopplade i 
vanlig mening. Därför bedöms Internet-of-
Things av många ha en stor potential i 
framtiden, vilket kommer ställa stora krav 

MARKNADSTRENDER
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på infrastruktur för att hantera den ökade 
datamängden detta kommer generera. 
Internet-of-Things kommer enligt bedöm-
ningar stå för en betydande del av den 
totala datamängd som hanteras över 
internet i framtiden.  

molntjänster, hosted services 
och the digital workplace

Drivande bakgrundsfaktorer inom fiber-
området är redan idag datalagring, moln-
tjänster och samt nya tekniker för att 
förenkla arbetssätten för företag internt 
och i deras kommunikation med kunder 
samt leverantörer i en globaliserad värld. 
Datacenter och ökade behov att kunna 
tillgodose användarnas krav på snabb 
uppkoppling utan fördröjning ställer högre 
krav både på utrustningen i det växande 
antalet regionala och centraliserade data-
hallar, men framförallt på den infrastruktur 
som krävs för att kunna erbjuda data-
överföring och de svarstider som efter-
frågas för olika tjänster. Inte minst inom 

betalningssystem. Finansiella- och bank- 
system kräver stabil och snabb dataöver-
föring för att säkerställa servicegrad och 
funktionalitet. 

Dagens kommunikation och IT-lösningar 
genom molnet omfattar bland annat data- 
och mjukvaruhantering, telefoni och vi-
deobryggningstjänster och de olika nya 
möjligheterna som ny teknik erbjuder 
kommer innebära att kraven och efter-
frågan på fungerande och stabil data-
överföring kommer fortsätta att öka 
mångfalt. Antalet leverantörer som erb-
juder kommunikationsplattformar som 
levereras som molnbaserade tjänster, och 
som inte kräver lokala installationer, ökar 
som ett resultat av den ökade efterfrågan 
på enkel och tillförlitlig IT-struktur. Driv-
kraften är de potentiella ekonomiska vin-
sterna för företag och besparingspoten-
tialen som när en verksamhet går från 
egen drift av IT- och serverinfrastruktur 
till en outsourcing- och molntjänst bedöms 
vara betydande. 

marknaden för fiber  
till hemmet (ftth)
Enbart i Sverige förväntas investerings-
behovet i bredband vara stort under de 
kommande åren. Målet för bredbands-
politiken är att Sverige ska ha bredband 
i världsklass. För att kunna realisera detta 
mål krävs omfattande satsningar i fiber-
infrastruktur. I nuläget investerar marknads-
aktörerna och stadsnäten i storleksord-
ningen 7-10 miljarder SEK på årlig basis 
i bredbandsinfrastruktur i Sverige. Denna 
nivå ska jämföras med de behov som 
finns för att nå målen för regeringens 
bredbandsstrategi. Målen i regeringens 
bredbandsstrategi är att 90 procent av alla 
hushåll och företag i Sverige bör ha till-
gång till bredband om minst 100 Mbit/s 
år 2020 och att 40 procent av alla hushåll 
och företag bör ha tillgång till bredband 
om minst 100 Mbit/s år 2015. Målet för år 
2015 har redan uppnåtts. Fortfarande 
kvarstår att nå målet om att 90 procent bör 
ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. 

marknaden
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marknaden

Vidare ska alla hushåll och företag ha 
goda möjligheter att använda sig av elek-
troniska samhällstjänster och service via 
bredband.

Baserat på den information och kunskap 
som finns tillgänglig kan dock en upp-
skattning göras som pekar på att det skulle 
kosta i storleksordningen 70 miljarder SEK 
att förse alla Sveriges hushåll med en 
bredbandsuppkoppling till internet om 
minst 100 Mbit/s med de accesstekniker 
som finns kommersiellt tillgängliga. Inves-
teringsbehovet uppskattas till 54 miljarder 
SEK för kommersiella områden.

Hexatronic drar slutsatsen att marknader 
med större population och, i många fall, 
mindre utbyggd infrastruktur för bred-
band, kommer ha en relativt sett större 
framtida potential än den svenska mark-
naden. Detta innebär att koncernens prio-
riterade marknader, samt övriga världen, 
har en stor potential de närmaste 5-10 
åren. Hexatronic bedömer att bolaget 
som en av marknadsledarna på den 
svenska och nordiska marknaden kommer 
kunna erbjuda sina kunder och samar-

betspartners ännu mer kompletta produkt- 
och systemlösningar som kommer att 
innebära en ökad servicegrad och en 
förbättrad bästa totala ägandekostnad 
(TCO) för Hexatronics befintliga och nya 
kunder.

mobil uppkoppling, infrastruktur 
och lösningar för fiber till 
hemmet

Det har bara gått drygt fem år sedan 
Telia blev först i världen med ett kom-
mersiellt 4G/LTE-nät och nu är planerin-
gen i full gång för att ta nästa steg inom 
mobilinfrastruktur. 4G/LTE kom i bruk 
2009 och för att en kommunikations-
teknik ska få kallas 4G krävs hastigheter 
på ungefär 100 Mbit/s till mobila an-
vändare och 1 Gbit/s till stationära an-
vändare. I de nya 5G-näten som ska stå 
klara kring 2020 förväntas hastigheten 
hamna kring minst 10 Gbit/s. Ericsson, 
Samsung, Huawei och Nokia Networks 
har alla dragit i gång omfattande test-
verksamheter kring kommande genera-
tioner och först ut är 5G.

Snabbare mobildatakommunikation är 
ett mål, men minst lika viktigt är att kunna 

ge blixtsnabb uppkoppling till de miljarder 
av prylar, bilar och robotar som ska kunna 
kommunicera med varandra i framtiden 
över det mobila nätet. Enligt Ericsson 
Mobility Report genereras trafiken i mo-
bilsegmentet primärt av smartphones. 
Antalet smartphoneabonnemang för-
väntas mer än fördubblas fram till 2020, 
vilket resulterar i en snabb tillväxt i mo-
biltrafiken. Vidare bedöms den månatliga 
trafiken som genereras över mobila nät-
verk öka 8 gånger mellan 2014 och 2020.

Den femte generationens mobilteknik ska 
ge miljarder uppkopplade apparater upp 
till tusen gånger högre kapacitet, vilket 
kommer öka kraven på förbättrad in-
frastruktur. Tekniken bygger på samverkan 
mellan mängder av små basstationer som 
kommunicerar med många antenner via 
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mimoteknik (multiple input multiple out-
put). Ökade antal uppkopplingspunkter 
för att bygga ut en mer omfattande inom- 
och utomhustäckning innebär att en stor 
mängd utrustning måste kopplas upp i 
framtiden. Small cells, DOT och antenn-
system för att erbjuda säkrare uppkopplin-
gar och ökad bandbredd kommer inne-
bära större antal fiberkabelbaserade 
lösningar i den mobila infrastrukturen ge-
nerellt, vilket kommer innebära att kraven 
ökar även på backbonenätet som ska 
hantera all datamängd när den distri-
bueras till/från radiobaser och antenner, 
vidare ut till smartphones och annan 
utrustning. 

marknadens storlek och 
utsikter

Målen i den svenska regeringens bred-
bandsstrategi är att 90 procent av alla 
hushåll och företag i Sverige bör ha till-
gång till bredband om minst 100 Mbit/s 
år 2020 medan målen i den digitala 
agendan för Europa som uttrycker en 
strävan att uppnå att alla i Europa har 
tillgång till internethastigheter på över 
30 Mbit/s och att minst 50 procent av 
de europeiska hushållen abonnerar på 
internet-förbindelser på över 100 Mbit/s 
år 2020. År 2014 uppgick endast 7 procent 
av bredbandsabonnemangen i EU till 100 
Mbit/s. Givet målsättningen bedöms in-
vesteringsbehovet i flertalet EU-länder 
de kommande åren vara ännu större än i 
Sverige.

Långt ifrån alla länder i Sveriges närom-
råde har ett lika utbyggt bredbandsnät 
som Sverige eller har samma målsättning 
som Sverige. Det kan konstateras att även 
investeringsbehoven i Sverige är bety-
dande för att kunna uppnå målet på 90 
procent, utifrån att 61 procent av be-
folkningen och företagen har bredbands-
anslutning idag.

Hexatronic bedömer att marknaden för 
fiberinfrastruktur kommer att vara en 
marknad som kommer att fortsätta att 
växa under många år framåt. Det stän-
digt stigande behovet av bredband för 
kommunikationslösningar kommer att 
driva den underliggande marknaden i 
många år till. Utbyggnaden av mobila 
4G och kommande 5G-nät ger ytterligare 
marknadstillväxt under det närmaste 
decenniet samtidigt som utrustning och 
produkter för FTTH och andra bred-
bandslösningar fortsätter att öka.

marknaden

positiva indikatorer

• TV över internet, streamad   
 film och online-spelande kräver   
 stor bredbandskapacitet. 

• Nya generationer TV-teknologi   
 kräver mer bredband vid IP-TV. 

• Hög etableringstakt av FTTH .

• Ökad genomsnittlig uppkopp-  
 lingshastighet – premierar 
 marknaden för FTTH. 

• Reducerade kostnader för att   
 bygga FTTH. 

• Antalet enheter i hemmet ökar   
 och kräver högre uppladdnings-  
 hastighet.

• Internet-of-things samt nya  
 tjänster och produkter.

• Kraftigt ökande datamängder  
 i de mobila näten.

negativa indikatorer

• Flertal västeuropeiska länder   
 sitter fast i infrastruktur med   
 kopparkabel och försöker   
 stretcha tekniken, exempelvis   
 genom VDSL-vektorisering.

• Konkurrens från eventuella nya   
 teknologier.

• Tillgänglighet till kapital och   
 resurser.

s a m m a n f a t t n i n g  a v  m a r k n a d e n s  d r i v k r a f t e r 
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Global verksamhet med
världsledande systemlösningar

geografisk utveckling

Hexatronic har sammanlagt tio bolag varav 
sju i Sverige, ett i Norge, ett i Kina samt ett 
i USA. Utöver detta har koncernen försälj-
ningskontor i Finland och Storbritannien. 
Koncernen arbetar även genom sälj-
partners samt distributörer på flertalet 
marknader, samt når ut globalt genom 
samarbeten och partnerskap med globala 
ICT-systemleverantörer. 

europa

Hexatronics verksamhet är framför allt 
baserad i Europa med åtta av koncernens 
bolag samt två försäljningskontor. Vi de-
finierar vår hemmamarknad som de nord-
iska länderna, där fokus främst är att bygga 
en stark ställning i Sverige, Norge och 
Finland. Alla tre länder har idag en fiber-
utbyggnadsgrad (FTTH) som ligger mellan 
50-60 procent av hushållen, s.k. homes 
passed, dvs. att 50-60 procent av hushål-
len har möjlighet att ansluta sig till fiber. 
I två av de största europeiska länderna, 
Tyskland och England, är fiberutbygg-
naden i ett tidigt skede, mycket på grund 
av ett väl utbyggt kabel-TV nät. Det finns 
dock tydliga tecken på att investeringar i 
FTTH börjar ta fart på flertalet marknader 
samt i övriga länder i Europa. 

asien

För att bättre stödja koncernens kunder 
i Asien och utveckla vår affär har vi under 
året startat ett bolag i Kina. Verksamheten 
i Asien består hittills framför allt av OEM-
affärer samt försäljning av DCM-lösningar 
till större telekomhus i Asien. Koncernen 
har även försäljning i flera länder i regio-
nen, både i form av projektförsäljning samt 
OEM-leveranser i främst Sydostasien, 
Japan och Filippinerna. Koncernen gör 
relativt stora inköp i Asien av produkter 
som utvecklats inom koncernen och som 
produceras efter våra specifikationer 
med högt ställda produktionsprocesskrav. 
Vi har även egen produktionsutrustning 
hos underleverantörer i Asien för att säker-
ställa produktivitet samt högsta kvalitet 
för våra system- och produktleveranser. 

nordamerika

För att utveckla vår position, som hittills 
framförallt bestått av affärer genom Erics-
son, har koncernen etablerat ett bolag i 
USA och skrivit distributionsavtal med två 
distributörer, Amherst Photonics i USA och 
Toronics i Kanada. Den nordamerikanska 
marknaden är mycket stor och står inför 
stora investeringar i fiberutbyggnad 
(FTTH). Med Hexatronics systemlösningar, 
Micronet™ och Ribbonet®, erbjuds kun-

den en mer kostnadseffektiv och flexibel 
lösning än den som idag är den domine-
rande på den nordamerikanska markna-
den. I detta koncept tillhandahålls även 
utbildning och tekniskt säljstöd. Kon-
cernen levererar även DCM samt olika 
OEM-lösningar till kunder i framförallt 
Mexiko samt USA.

övriga marknader

Övriga viktiga marknader för koncernen 
är Nya Zeeland och Mellanöstern. I Nya 
Zeeland har man ett mål liknande det 
regeringen satt i Sverige (minst 90 procent 
av befolkningen skall år 2020 ha tillgång 
till minst 100 MB uppkoppling). 

I Mellanöstern och Nordafrika har avtal 
slutits med två distributörer, Tawasol som 
är baserat i Jordanien, samt Al Baud base-
rat i Qatar. Utöver dessa har koncernen 
ett antal viktiga kunder inom framförallt 
FTTH, men även försäljning av koncernens 
övriga produktlösningar inom t.ex. Mobil-
infrastruktur samt OEM-lösningar till re-
gionen. 

Hexatronic har även försäljning i både 
Afrika och Sydamerika, och i många fall 
är denna knuten till projektleveranser 
genom koncernens globala samarbete 
med ledande ICT-systemleverantörer. 
Koncernen arbetar aktivt med att följa 
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viktiga infrastrukturprojekt i både Afrika 
och Sydamerika inom främst kabelsystem, 
baserat på både land- och sjökabel. 

kunder

Hexatronics kunder är telekomoperatörer, 
nätägare, datacenterföretag, telekomföre-
tag och systemhus, samtidigt som en stor 
del av produkterna distribueras via distri-
butörer och grossister. Ericsson Group 
globalt är den enda kunden som enskilt 
representerar mer än 10 procent av för-
säljningen, med en andel på ca 24 procent 
av koncernens försäljning föregående 
räkenskapsår. 

konkurrenter

Marknaden präglas av ett stort antal kon-
kurrenter, ofta med lokalt stark marknads-
position och i flera fall kombinerad med 
lokal produktion och distribution. Det är 
dock endast ett fåtal som har den bredd 
i sortimentet som Hexatronic har och som 
har möjlighet att erbjuda system inom 
segmentet fiberoptiska kommunikations-
lösningar. Vår bedömning är att möjlig-
heten att kunna erbjuda helhetslösningar 
inklusive utbildning och teknisk säljstöd 
är en väsentlig konkurrensfördel. Detta 
genom att kunderna erbjuds ett kost-

nadseffektivt, väl utprovat och testat 
system som dessutom säkerställer tillför-
litlighet och enkelhet ur framtida under-
hålls- och expansionsperspektiv. 

produkter

Produktutveckling är en väsentlig del i att 
ständigt utveckla koncernens erbjudande 
för att kunna erbjuda våra kunder system-
lösningar och innovativa produkter som 
underlättar installation och som möter 
högt ställda kvalitetskrav.

Under den senaste tiden har koncernen ut-
vecklat och lanserat ett antal nya pro-
dukt- och systemlösningar såsom:

• DCIO, vår datacenterlösning.

• MicronettM Viper, fiberoptiska micro- 
 kablar med mycket goda installations- 
 egenskaper.

• Nanokabel, en robust kabellösning  
 som är ett alternativ till framför allt blås- 
 fiber (ABF). 

• Hybridkablagelösningar (kraft- och  
 fiber) samt fiberprodukter inom   
 FTTA och mobilinfrastruktur.

• Distributions-, korskopplings-,   
 rack- och skåpsystem inom fiber-  
 och datacenterområdet.

• Temperatursensorer baserade på  
 Fiber Bragg Grating teknologin. En  
 högteknologisk temperatursensor  
 där vi ser ett stort antal användnings- 
 områden. 

Dessa kompletterar koncernens mycket 
breda erbjudande inom fiberoptiska kom-
munikationslösningar.

Datacenter

Företagsanslutningar

Transportnät

Lokalt accessnätverk

Landsbygdsnät

Sjökabel

Nätverkslösningar inom
kommunikation

Stadsnät

Fiber till hemmet (FTTH)

Fiber till antennen (FTTA)
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medarbetare och värderingar

Från 17 till 236 medarbetare
på 24 månader

värdegrund

Hexatronickoncernen arbetar kontinuer-
ligt med frågor hur vi ska ta ansvar för på-
verkan på samhället ur ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv för att 
optimera användningen av de resurser vi 
förfogar över samt en långsiktig hållbar 
utveckling. Hexatronickoncernen arbetar 
med att efterleva de internationella prin-
ciper kring mänskliga rättigheter, arbets-
rättsliga frågor, miljö och antikorruption 
som grundar sig på FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna, internationella 
arbetsorganisationen (ILO:s) grundläggan-
de konventioner om de mänskliga rättig-
heterna i arbetslivet, Rio-deklarationen 
samt FN:s konvention mot korruption 
genom hela koncernens sourcing- och 
supplyprocess.

mångfald

Vi anser att människor med olika erfar-
enheter och perspektiv är en avgörande 
faktor för att skapa det innovativa klimat 
som krävs för långsiktig affärsmässig 
framgång. Som en global koncern vet vi 
att vår framgång är beroende av mång-
falden och kompetensen hos våra med-
arbetare.

Med mångfald menar vi på Hexatronic 
den olikhet som gör oss alla unika. Detta 
innefattar synbara skillnader såsom ålder, 
kön, etnisk tillhörighet och fysiska förut-

sättningar samt underliggande skillnader 
såsom religion, trosuppfattning, sätt att 
tänka och agera. Inom Hexatronic ska vi 
behandla alla människor med respekt och 
värdighet i enlighet med våra affärs-
principer.

övergripande mål för lika 
rättigheter

Hexatronic arbetar fokuserat med att 
fullgöra uppsatta mål för lika rättigheter. 
Överenskomna mål är:

• Aktivt verka för att såväl fysisk som  
 psykosocial arbetsmiljö lämpar sig  
 för alla medarbetare.

• Underlätta för alla medarbetare att  
 förena arbete och föräldraskap.

• Förebygga och förhindra  
 trakasserier – vi har nolltolerans!

• Utreda alla fall av diskriminering och  
 trakasserier på arbetsplatsen och  
 vidta lämpliga åtgärder.

• Ge alla medarbetare möjligheter till  
 utveckling och utbildning.

• Aktivt verka för en jämnare köns- 
 fördelning inom våra verksamheter.

•  Ge alla medarbetare lika lön och  
 villkor för lika prestation då arbetet  
 som utförs är lika eller likvärdigt och  
 har jämförbar svårighetsgrad.

miljö

Hexatronic bedriver anmälningspliktig 
verksamhet enligt Miljöbalken. Vårt kvali-
tets- och miljöarbete innebär att vi till-
handahåller tjänster och produkter i rätt 
tid, på rätt plats och med utlovad kvalitet. 
Hexatronic skall förebygga och minska 
miljöbelastningen från verksamheten 
genom ett systematiskt miljöarbete med 
förbättringar som mål. Vi ställer även krav 

på våra leverantörers miljöarbete. Kon-
cernen väljer aktivt material och processer 
i sin produktion för att minska miljöpå-
verkan, har restriktioner beträffande an-
vändande av miljöfarliga material och 
substanser, samt möter internationella 
miljökrav såsom RoHS samt REACH av-
seende våra produktleveranser. 

Alla i organisationen har ett ansvar för vårt 
kvalitets- och miljöarbete. Koncernens 
kvalitets- och miljömål är tydliga och 
kända av alla i organisationen. Vi arbetar 
med ständiga förbättringar i våra process-
er och vi följer de lagar och andra krav 
som ställs på vår verksamhet. 

Inom koncernen arbetar vi aktivt med att 
välja logistiklösningar som innebär en 
minskad miljöpåverkan, i första hand väljs 
frakter via land- och sjötransport där krav 
avseende leveranstider tillåter detta. 
Koncernen väljer aktivt tjänstebilar som 
är miljövänliga under förutsättning att de 
möter kraven på funktion och prestanda. 
Resor inom och utom Sverige görs ur 
miljöhållbarhets perspektiv när det gäller 
tid, resekostnad och miljöpåverkan. För 
att minimera antalet resor använder vi 
telefon-, video- eller webbmöte i möjli-
gaste mån.

Bolagen i koncernen arbetar enligt ISO 
9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001, och 
tillverkande bolag och huvudleverantörer 
är miljö- och kvalitetscertifierade. Majo-
riteten av koncernens produktion hos 
underleverantörer möter även kraven inom 
OHSAS 18001, vilket är en central del för 
att säkerställa långsiktighet och hållbarhet 
samt för att tillse att koncernen lever upp 
till kraven på långvarig utveckling inom 
miljö- och kvalitetsområdet.

På endast 24 månader har koncernen vuxit från 17 medarbetare till 236. Detta har 

varit möjligt genom en förvärvsintensiv resa. Drygt hälften av koncernens personal 

finns i Hudiksvall. I koncernen totalt är 25 procent kvinnor.
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organisation

Hexatronic Group AB (Publ.)

Moderföretaget i koncernen med koncerngemensamma funk-
tioner för ledning och ekonomi. 

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB

Bolaget är en systemleverantör som utvecklar, tillverkar, marknads-
för och levererar lösningar baserat på huvudsakligen fiberoptiskt 
kabelsystem för telekomföretag, operatörer och nätägare. 

Hexatronic Elektronik & Data AB

Bolaget utvecklar och levererar aktiva delkomponenter för fiber-
nät och datacenterlösningar. Sedan 1998 har bolaget utvecklat 
egna produkter för fiberbaserade kommunikationsnät. 

The Blue Shift AB

Bolaget utvecklar och säljer passiva fiberoptiska access och inter-
connect produkter, fiberkabel och fiberkablage. 

Bolaget är en ledande OEM-tillverkare av fiberoptiska produkter 
och har egna produktionslinjer hos tredjepart i Korea och Kina.

Memoteknik Sweden AB

Bolaget utvecklar och producerar kundanpassade och kostnads-
effektiva mekaniklösningar för optiska fibernät. Det innebär att 
man tillhandahåller allt från kopplingsdosor och distributionsramar 
till mer avancerade komponenter för fibernätsutbyggnad. 

Proximion AB

Bolaget utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer högteknolo-
giska produkter för fiberoptisk kommunikation och fiberoptiskt 
distribuerade mätsensorer. Produkterna baseras på Fiber Bragg-
Gratings (FBG) och används för att effektivisera dataöverföring 
på längre avstånd i fibernät.

Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB

TD Fiberoptik utvecklar, producerar och säljer fiberoptiska 
komponenter och kablage för fiberoptiska nät och datacenter. 

Hexatronic AS

Bolaget är inriktat på att utveckla och sälja fiberoptiska kompo-
nenter, främst till kunder inom försvar, industri och olja/gas på 
den norska marknaden. Bolaget säljer även koncernens övriga 
produkterbjudande på den norska marknaden.

Hexatronic Tianjin Trading Co., Ltd.

Nystartat bolag som hanterar sourcing, supply, produktion samt 
försäljning i främst Kina av passiva fiberoptiska access och inter-
connect produkter, fiberkabel och fiberkablage.

Hexatronic US Inc.

Nystartat bolag som hanterar system-, produkt- samt säljsupport 
på nordamerikanska marknaden.

Den 1 september 2014 förvärvades Proximion AB och den 2 mars 2015 förvärvades Tele & Datanät 

Fiberoptik i Örebro AB inklusive dotterföretaget TD Fiberoptikk AS i Norge som efter räkenskaps-

årets slut ändrat namn till Hexatronic AS. Hexatronic Tianjin Trading Co., Ltd etablerades den 2 juni 

2015 och efter räkenskapsårets slut etablerades Hexatronic US Inc. Koncernen består efter förvärv 

och nyetableringar av moderföretaget Hexatronic Group AB med säte i Hisings Backa samt nio dotter-

företag. Samtliga bolag är aktiva inom rörelsesegmentet fiberoptiska kommunikationslösningar.

Hexatronic Cables 
& Interconnect 

Systems AB

Proximion AB

Hexatronic 
Elektronik & 

Data AB

Tele & Datanät 
Fiberoptik i 
Örebro AB

The Blue 
Shift AB

Hexatronic AS

Memoteknik
Sweden AB

Hexatronic US Inc.
Hexatronic

Tianjin Trading
 Co., Ltd.
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Aktien och aktieägare

kursutveckling

Under räkenskapsåret har aktien fluk-
tuerat mellan 9,90 SEK som lägst den 26 
augusti 2015 och 21,70 SEK som högst 
den 15 januari 2015. Stängningskursen 
vid räkenskapsårets slut var 10,05 SEK.

handelsvolym

Totalt omsattes drygt 13 miljoner aktier till 
ett sammanlagt värde av 200 740 006 SEK. 
I genomsnitt omsattes 53 566 aktier per 
börsdag under räkenskapsåret.

ägarförhållanden

Antalet aktieägare i bolaget var 1 825 
per den 31 augusti 2015. De tio största 
ägarnas andel uppgick till 66,7 procent 
av kapitalet och rösterna. Det utländska 
ägandet svarade för 2,7 procent. (Källa: 
Euroclear.)

antal aktier

Antalet aktier uppgick till 32 657 694 
per 31 augusti 2015. Varje aktie har ett 
kvotvärde på 0,05 SEK. Innehavare av 
aktier är berättigade till utdelning som 
fastställs av årsstämman. 

En aktie berättigar till rösträtt vid års-
stämman med en röst per aktie. Det finns 
inga begränsningar i aktiernas överlåtbar-
het eller varje aktieägares rösträtt vid års-
stämman på grund av bestämmelser i 
bolagsordningen.

utdelningspolicy

Eventuell utdelning beslutas av bolags-
stämma efter förslag från styrelsen. Kon-
cernen befinner sig i en expansiv fas och 
kommer under de närmaste åren priori-

tera att vinstmedel återinvesteras i verk-
samheten. Styrelsen kommer att ompröva 
ställningstagandet årligen och föreslå 
vinstutdelning när detta förefaller vara 
attraktivt för aktieägarna.

bemyndigande

Under räkenskapsåret har följande aktie-
emissioner genomförts:

1. Riktad apportemission om 38,2 MSEK  
 (september 2014) som del av förvärvet  
 av Proximion.

Hexatronic Group AB noterades på Aktietorget 2008 och är sedan 15 april 2014 noterat på 

Nasdaq First North.

VOLYM htro
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aktien och aktieägare

2. Riktad apportemission om 9,3 MSEK  
 (mars 2015) som del av förvärvet av  
 TD Fiberoptik.

3. Företrädesemission om 40,6 MSEK  
 (maj 2015) samt utnyttjande av över- 
 tilldelningsoption om 9,9 MSEK  
 (maj 2015).

På den extra bolagsstämman 1 april  2015 
bemyndigades styrelsen att intill nästa 
årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta 
beslut om nyemission av högst 2 500 000 
aktier. Emissionen ska kunna ske med eller 
utan företrädesrätt för befintliga aktieä-
gare. Bemyndigandet ersatte årsstäm-

mans bemyndigande från den 18 decem-
ber 2014.

ir-arbetet

IR-arbetet kännetecknas av öppen, rele-
vant och korrekt information till aktieägare, 
investerare och analytiker för att öka 
kunskapen om koncernens verksamhet 
och aktie. Hexatronic delger information 
i form av delårsrapporter, årsredovisning, 
relevanta pressmeddelanden samt till-
handahåller fördjupad information om 
koncernen på IR-sidorna på webben 
(www.hexatronicgroup.com). Aktieägare 
och andra intressenter kan prenumerera 

på pressmeddelanden och finansiella 
rapporter via e-post.

Under 2014/15 har pressmeddelanden 
skickats ut för större system- och produkt-
nyheter, strategiskt viktiga affärer samt 
etablering av nya bolag mm. På hem-
sidan uppdateras den generella informa-
tionen på IR-sidorna såsom aktieägarför-
teckningar i samband med kvartalssluten. 

Under de sista fyra veckorna innan en 
finansiell rapport publiceras, sker ingen 
kommunikation med finansmarknaden.

aktiekapitalets utveckling

År Transaktion Förändring  totalt Förändring  totalt

1997 Fondemission  400 000  2 000 000  50 000,00  100 000

2007 Fondemission  8 000 000  10 000 000  400 000,00  500 000

2008 Nyemission 1 900 000   11 900 000  95 000,00  595 000

2013 Apportemission 1)  400 000  12 300 000  20 000,00  615 000

2013 Apportemission 2) 1 440 000   13 740 000  72 000,00  687 000

2013 Nyemission 1 200 000   14 940 000  60 000,00  747 000

2014 Nyemission 1 000 000   15 940 000  50 000,00  797 000

2014 Nyemission  6 402 857  22 342 857  320 142,85  1 117 143

2014 Nyemission 2 000 000   24 342 857  100 000,00  1 217 143

2014 Apportemission 3) 2 073 684   26 416 541  103 684,20  1 320 827

2015 Apportemission 4)  632 911  27 049 452  31 645,55  1 352 473

2015 Nyemission 4 508 242   31 557 694  225 412,10  1 577 885

2015 Nyemission 1 100 000   32 657 694  55 000,00  1 632 885

      

1) I samband med förvärvet av Memoteknik Sweden AB   

2) I samband med förvärvet av The Blue Shift AB   

3) I samband med förvärvet av Proximion AB    

4) I samband med förvärvet av Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB 

Antal aktier Aktiekapital

fördelning i storleksklasser 
31 augusti 2015

de tio största ägarna

31 augusti 2015

 Antal Antal  % av röster 
Innehav aktieägare aktier och kapital

  Antal  % av röster 
Ägare  aktier och kapital

1 - 500 476 102 631 0,31

501 - 1 000 311 262 566 0,80

1 001 - 5 000 738 1 735 586 5,31

5 001 - 10 000 131 985 458 3,02

10 001 - 15 000 43 530 275 1,62

15 001 - 20 000 26 450 977 1,38

20 001 -   100  28 590 201  87,56

Totalt 1 825  32 657 694  100,00

Gert Nordin  6 019 587 18,4

Göran Nordlund, privat och via bolag 3 926 648 12,0

Jonas Nordlund via BP2S Paris/efg Bank AG 3 455 234 10,6

Erik Fischbeck med partner via Erro Holding AB 2 652 221 8,1

Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB 1 785 872 5,5

Vision Invest Sprl  1 080 199 3,3

Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 032 024 3,2

Hjälmarsnäs Förvaltning AB  663 811 2,0

Nordnet Pensionsförsäkring AB 607 322 1,9

Robur Försäkring  575 099 1,8

Totalt tio största ägarna  21 798 017 66,7

Övriga aktieägare    10 859 677  33,3

Totalt    32 657 694  100,0
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Hexatronic är en telekomkoncern specia-
liserad på fiberoptiska kommunikations-
lösningar som levererar produkter och 
lösningar för optiska fibernät och tillhanda-
håller ett komplett sortiment av passiv 
infrastruktur. 

omsättning

Nettoomsättningen för räkenskapsåret 
uppgick till 627,3 MSEK (497,3). Omsätt-
ningen har ökat med 26 % för koncernen 
jämfört med föregående år. Omsättnings-
ökningen förklaras till stor del av förvärven 
av Proximion, TD Fiberoptik samt att Hexa-
tronics fiber- och sjökabelverksamhet i 
Hudiksvall var konsoliderad under tolv 
månader, jämfört med en period om nio 
månader för motsvarande period före-
gående år men även av ökad försäljning 
i övriga koncernbolag.

I jämförelse med föregående år skall hän-
syn även tas till den jämförelsestörande 
posten gällande försäljning av koppar-
kabel till Ericsson och dess kunder på 
40 MSEK med ca 10 MSEK i resultateffekt 
som gjordes föregående år. Affären var ett 
legoleverantörsuppdrag för produkter 
som var på väg att flyttas till alternativa 
uppdragsgivare. Uppdraget överenskoms 
och slutfördes i början av 2014 i samband 
med förvärvet av Ericssonverksamheterna 
i Hudiksvall.

resultat för verksamhetsåret

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
uppgick till 63,7 MSEK (64,0) vilket mot-
svarar en EBITDA-marginal om 10,1 % 
(11,1 % föregående år, efter justering för 
upplösning av negativ goodwill). 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 50,0 
MSEK (59,1) motsvarande en EBIT-mar-
ginal på 7,9 %. (10,1 % föregående år, efter 
justering för upplösning av negativ good-
will.)

Årets resultat uppgick till 37,4 MSEK (46,5) 
för räkenskapsåret.

Koncernens resultat under helåret är posi-
tivt påverkat med 10,9 MSEK av lager-
rabatten från förvärvet av Ericssons verk-
samhet i Hudiksvall. Av den totalt för- 
värvade lagerrabatten, gällande både 
fiber- och kopparverksamheterna, på 
54,4 MSEK kvarstår 9,0 MSEK vilket inne-
bär att totalt utnyttjande av lagerrabatten 
är 45,4 MSEK. Risken för inkurans i kvar-
varande del av det lager som förvärvades 

är hög varför kvarstående del bedöms 
ingå i inkuransreserven.

Under 2013/14 utnyttjades lagerrabatten 
med 34,5 MSEK. Detta hade endast en 
marginell resultateffekt då det under 
föregående år togs kostnader och 
gjordes avsättningar för framtida utgifter 
på 33,8 MSEK som beräknades komma 
som en direkt följd av förvärvet av Erics-
sons verksamhet i Hudiksvall. 

Avsättningar har under helåret minskat 
med 12,0 MSEK. Minskningen är relaterad 
till att omstruktureringsreserven från före-
gående år om 5,4 MSEK under året mat-
chats av utgifter, därav ingen resultatef-
fekt, samt att garantiavsättningar har 

förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Hexatronic Group AB (publ), org.nr 556168-6360 

med säte i Hisings Backa, Göteborg avger härmed redovisning för verksamhetsåret 

1 september 2014 - 31 augusti 2015 för moderföretaget och koncernen.

Ökat kundfokus och flera förvärv 
skapar en mer stabil grund 
för fortsatt expansion

KSEK                                              2014/15        2013/14        2012/13        2011/12            2010/11

Nettoomsättning 627 338 497 295 70 958 39 266 44 680

Resultat före skatt 48 567 58 012 2 377 21 2 450

Resultat före skatt i procent 

av nettoomsättning 7,7 % 11,7 % 3,3 % 0,1 % 5,5 %

Balansomslutning 482 039 280 303 30 823 15 064 18 452

Soliditet (%) 51,6 % 42,1 % 49,9 % 73,8 % 60,8 %

KSEK                                              2014/15        2013/14        2012/13        2011/12            2010/11

Nettoomsättning 22 666 2 349 1 770 1 270 1 530

Resultat efter finansiella poster -7 472 -5 076 -173 27 31

Resultat efter finansiella poster i  

procent av nettoomsättning -33,0 % -216,1 % -9,8 % 2,1 % 2,0 %

Balansomslutning 251 580 80 741 12 947 8 866 8 865

Soliditet (%) 67,2 % 78,3 % 80,5 % 98,9 % 98,7 %

Flerårsjämförelse, koncernen  

Flerårsjämförelse, moderföretaget

* Ej omräknad enligt IFRS.

* Ej omräknad enligt RFR2.

*

*

*

*

*

*
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minskats med 6,6 MSEK. 3,3 MSEK avser 
reklamationsärenden som tagits mot ga-
rantireserven, därav ingen resultatpåver-
kan under helåret. Resterande del om 3,3 
MSEK är hänförlig till ändrad avsättning 
för garantikostnader efter genomgång 
av faktiskt utfall vilket påverkar resultatet 
positivt.

finansiell ställning och likviditet

Koncernens finansiella ställning och lik-
viditet är god. Likvida medel uppgick per 
den 31 augusti 2015 till 45,9 MSEK (28,3). 
Tillgängliga medel inklusive checkräkn-
ingskredit är 96,9 MSEK. Koncernen upp-
tog under räkenskapsåret ett lån på 40 
MSEK för att delfinansiera förvärvet av 
TD Fiberoptik varav 26,7 MSEK är lång-
fristigt. Lånet förfaller 30 juni 2018 och 
återbetalas med kvartalsvisa amorterin-
gar med start i september 2015. Under 
räkenskapsåret har 11 MSEK amorterats 
av förvärvskrediten från Ericsson samt yt-
terligare 7 MSEK avseende ett äldre lån 
i TD Fiberoptik. Kvarvarande skuld till Er-
icsson, från förvärvet av verksamheterna 
i Hudiksvall, på 32 MSEK skall betalas i 
sin helhet i december 2015.

Kassaflödet från den löpande verksam-
heten under räkenskapsåret uppgick till 
12,0 MSEK (18,1) inklusive en förändring av 
rörelsekapitalet med -15,5 MSEK (-71,9). 

Den negativa förändringen av rörelseka-
pitalet beror främst på uppbyggnad av 
lager inför kommande leveranser. Koncer-
nen har betalat 22,5 MSEK i inkomstskatt 
under året av vilket 13,0 MSEK avser 
föregående år.

Kassaflödet från investeringsverksam-
heten under räkenskapsåret uppgick till 
-73,7 MSEK (-25,8). Kassaflödet beror 
huvudsakligen på förvärven av Proximion 
och TD Fiberoptik samt amorteringar på 
11 MSEK av skulden till Ericsson. Investe-
ringar i materiella och immateriella an-
läggningstillgångar uppgick till 11,6 MSEK 
och utgjordes i huvudsak av IT-system, 
fabriks- och kontorsombyggnad och pro-
duktionsutrustning i Hudiksvall.

Kassaflödet från finansieringsverksam-
heten under räkenskapsåret uppgick till 
79,3 MSEK (35,7). Det positiva kassaflödet 
beror på ny lånefinansiering vid förvärvet 
av TD Fiberoptik samt företrädesemis-
sionen med tillhörande utnyttjad över-
tilldelningsoption.

förvärv och investeringar

Under räkenskapsåret har investeringar 
främst utgjorts av förvärv av nya verk-
samheter samt investeringar i maskiner 
och tekniska anläggningar.

Förvärvet av Proximion AB slutfördes den 
1 september 2014 och är konsoliderat in i 
koncernen hela året, se not 34.

Förvärvet av TD Fiberoptik

Förvärvet av TD Fiberoptik skedde som en 
aktieöverlåtelse i vilket det norska dotter-
företaget TD Fiberoptikk AS ingick, se not 
34. Förvärvet slutfördes per den 2 mars 
2015 och har konsoliderats in i koncernens 
sedan dess. TD Fiberoptikk AS bytte namn 
till Hexatronic AS efter räkenskapsårets 
slut. 

TD Fiberoptik är ett ledande företag inom 
produktion och försäljning av passiva 
fiberoptiska produkter och lösningar för-
passiva fibernät till i första hand tele-
kommarknaden. 

Köpeskillingen på skuldfri basis uppgick 
till ca 62 MSEK, varav ca 53 MSEK erlades 
kontant och ca 9 MSEK genom apport-
emission. Förvärvet finansierades med 
ett långfristigt banklån från Nordea på 
40 MSEK och resterande ca 40 MSEK 
genom företrädes- och apportemission. 

Apportemissionen utgjordes av 632 911 
nyemitterade aktier i Hexatronic. De ny-
emitterade aktierna innebar en utspäd-
ning på ca 2,0 %.

förvaltningsberättelse

                                                      2014/15        2013/14        2012/13        2011/12        2010/2011

Nettoomsättningstillväxt 26 % 613 % 81 % -12 % 23 %

EBITDA marginal 10,1 % 11,1 % 6,1 % 1,5 % 6,8 %

Rörelsemarginal 7,9 % 10,1 % 4,1 % 0,4 % 5,8 %

Soliditet (%) 51,6 % 40,7 % 49,9 % 73,8 % 60,8 %

Resultat per aktie före  1,27 1,97 0,14 0,01 0,11 
utspädning (SEK)

Resultat per aktie efter  1,21 1,83 0,14 0,01 0,11 
utspädning (SEK) 

Resultat per anställd (KSEK) 186 329 162 18 222

Kassalikviditet (ggr) 1,1 1,6 2,0 2,3 2,1

Genomsnittligt antal anställda 201 126 15 9 9

Antal aktier  32 657 694 24 342 857 13 500 000 11 900 000 11 900 000

Genomsnittligt antal aktier 29 370 204 23 602 185 17 009 650 16 206 439 16 206 439 
före utspädning

Genomsnittligt antal aktier  30 956 772 25 481 540 17 512 876 16 206 439 16 206 439 
efter utspädning

Koncernens nyckeltal 

* Ej omräknad enligt IFRS.

* * *
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förvaltningsberättelse

väsentliga händelser under året
(kvartalsvis)

Kvartal 1 (september-november)

• Hexatronic slutför förvärv av  
 Proximion AB. 

• Hexatronic slutför installation av nytt  
 affärssystem i Hexatronic Cables &  
 Interconnect Systems AB.

Kvartal 2 (december-februari)

• Hexatronic undertecknar sälj- och  
 distributionsavtal med Toronics i  
 Kanada.

• Stämman beslöt att ändra bolagets  
 firma till Hexatronic Group AB (Publ).

• Hexatronic mottar stämning från  
 Emtelle Ltd. för ett påstått patentin- 
 trång avseende blåsfiberprodukter  
 som levererats efter den 26 februari  
 2014.

Kvartal 3 (mars-maj)

• Hexatronic slutför förvärv Tele &  
 Datanät Fiberoptik i Örebro AB.

• På den extra bolagsstämman 1 april  
 beslutades det att bemyndiga   
 styrelsen att intill nästa årsstämma  
 vid ett eller flera tillfällen fatta beslut  
 om nyemission av högst 2 500 000  
 aktier. Emissionen ska kunna ske  
 med eller utan företrädesrätt för  
 befintliga aktieägare. Bemyndigan- 
 det ersätter årsstämmans bemyndi- 
 gande från den 18 december 2014.

• Företrädesemissionen i Hexatronic,  
 beslutades på extra bolagsstämma 1  
 april 2015 och tecknades till 180 %.  
 Hexatronic tillförs ca 40,6 MSEK.  
 Styrelsen beslutade att till fullo   
 utnyttja övertilldelningsoptionen om  
 högst 1 100 000 aktier, vilket innebar  
 att Hexatronic tillfördes ytterligare  
 cirka 9,9 MSEK. Sammanlagt till  
 fördes Hexatronic därmed ca 50,5  
 MSEK före emissionskostnader.  
 Antal aktier i Hexatronic är efter   
 dessa förändringar totalt 32 657 694 st.

• Stockholms Tingsrätt beslutade per  
 den 5 maj 2015 att avslå Emtelle Ltd:s  
 yrkande om tillsvidare säljförbud  
 avseende blåsfiberprodukter efter  
 påstått patentintrång. Tingsrätten  
 bedömde efter sin inledande   
 prövning att det inte är sannolikt att  
 patentet kommer att stå sig och   
 gjorde vidare bedömningen att det  
 inte föreligger sannolika skäl för   
 patentintrång.

Kvartal 4 (juni-augusti)

• Avtal slöts med SAAB för leverans av  
 avancerade fiberoptiska distribuerade  
 mätsensorer. Första leveransen  
 kommer att ske under 2017. Under  
 2015 och 2016 kommer Hexatronic i  
 nära samarbete med SAAB och  Acreo 
 Swedish ICT utveckla och kvalificera  
 produkten, samt etablera en produk- 
 tionslina för serieproduktion. Samtliga  
 fiberoptiska mätsensorer baseras på  
 unik teknik för design och produktion  
 av Fiber Bragg Gratings. (FBG).

Hexatronic slöt ett distributionsavtal 
med Amherst Photonics som försälj-
ningspartner för USA. 

Partnerskapet är ett viktigt steg i satsningen 

i USA och en mycket god möjlighet att 

snabbt etablera Hexatronic på den 

amerikanska marknaden genom Amherst 

Photonics väletablerade kontaktnät inom 

branschen. 

Ett amerikanskt dotterföretag, 
Hexatronic US Inc., etablerades.

Etableringen innebär ökad närvaro för 

Hexatronic på den amerikanska marknaden 

med egna, lokala resurser. Möjligheten att 

erbjuda nya kunder den kompetens och 

erfarenhet som krävs inom de olika 

uppstartsprojekten baserat på Hexatronics 

systemlösningar, inklusive deras kompletta 

produktportfölj, ökar i och med denna 

strategiska etablering.

Avtal slöts med A-2- Sea Solutions Ltd. 

A-2-Sea Solutions är ett brittiskt företag som 

installerar och underhåller sjökabel för några 

av de största operatörerna i marknaden. I 

avtalet, värt 10 MSEK, kommer A-2-Sea 

Solutions att installera ca 20 km av 

Hexatronics armerade ribbonkabel  

(Rock armored submarine ribbon cable)  

i ett sjökabelprojekt mellan Isle of Wight 

och Portsmouth. Leveransen beräknas till 

november 2015.

.

väsentliga händelser efter periodens utgång

rättsliga processer

Hexatronic Cables & Interconnect Systems 
AB mottog under andra kvartalet en stäm-
ning från Emtelle Ltd. angående ett påstått 
intrång i ett patent avseende s.k. blås-
fiber. Detta bestreds av Bolaget och gen-
stämning lämnades in där Bolaget yrkade 
att Emtelles patent skulle förklaras ogiltigt. 

Tingsrätten har vid två tillfällen under den 
pågående processen fattat delbeslut där 
tingsrätten avslagit Emtelles yrkanden om
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interimistiskt förbud mot försäljning etc. 
fram till dess målet slutligt avgjorts. Tings-
rätten har i sina beslut gjort bedömningen 
att det inte är sannolikt att patentet kom-
mer att stå sig och att det inte föreligger 
sannolika skäl för patentintrång. Processen 
inför tingsrätten pågår. Tillsammans med 
våra legala patentrådgivare bedömer vi att 
förutsättningarna till framgång i processen 
är goda.

koncernens finansiella mål

Lönsamhet

EBITDA-marginal (rörelseresultat före av-
skrivningar) på minst 10 % på rullande 12 
månader. EBITDA-marginal på rullande 12 
månader var 10,1 %. 

Tillväxt

Koncernen skall växa mer än sin marknad 
organiskt. Koncernen eftersträvar en 
genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 % 
från och med bokslutsåret 2013/14. Till-
växten kommer att vara både organisk 
och förvärvsdriven. Tillväxten under räken-
skapsåret var 26 %.

Finansiell stabilitet

Koncernen skall ha en soliditet på minst 
30 %. Soliditeten var 52 % vid utgången av 
rapportperioden. 

Vid förvärv kan soliditeten under en pe-
riod kortare än 12 månader understiga 
30 %. Detta kan ske då styrelsen gör 
bedömningen att lönsamhet och kassa-
flöde från förvärvade enheter gör att 
soliditeten snabbt kommer att förbättras.

utsikter för kommande  
bokslutsår

Koncernen ska fortsätta att arbeta med 
stora kunder och större projekt där kon-
cernens mervärde som kompetent sys-
tem- och produktleverantör utgör en kon-
kurrensfördel. Koncernens största och 
dominerande del är system och produkter 
för bredbandskommunikation, i första 
hand för fiberoptiska nät. Koncernens 
satsning inom det växande området data 
center kommer succesivt öka i omfattning 
som en följd av de ökade behoven gene-
rerade av bl.a. moln- och hostedtjänster. 

Bolaget bedömer att marknaden för fiber-
infrastruktur samt fiberoptiska- och bred-
bandsprodukter kommer att vara en 
marknad som fortsätter att växa under 
många år. Det ständigt stigande behovet 
av bredband för kommunikationslösningar 
och utbyggnaden av mobila 4G och kom-
mande 5G ger ytterligare marknadstillväxt 
under det närmaste decenniet, detta sam-
tidigt som utrustning och produkter för 
FTTH (Fiber-To-The-Home), datacenter 
inklusive molntjänster och andra bred-
bandslösningar fortsätter att öka. 

Koncernen fortsätter också att vara öppen 
för ytterligare förvärv om rätt tillfälle ges. 
Förvärv skall i första hand vara komplet-
terande antingen marknads- eller produkt-
mässigt. Koncernen prioriterar inte förvärv 
där kostnadssynergier skall tillvaratas för 
att uppnå bra avkastning på förvärvsin-
vesteringen.

miljö

Miljöpåverkan

Koncernen bedriver anmälningspliktig 
verksamhet enligt Miljöbalken i nedan 
bolag.

Hexatronic Cables & Interconnect Sys-
tems AB verksamhet i Hudiksvall har till-
stånd från Länsstyrelsen. Tillståndet över-
togs från Ericsson AB i samband med 
verksamhetsövergång till Hexatronic 1 dec 
2013. I tillståndet finns gränser för tillåtna 
produktionsvolymer för kabel samt villkor 
gällande utsläpp till luft och vatten, hante-
ring av avfall och kemikalier samt buller. 
Uppföljning av villkoren sker halvårsvis och 
årsvis. Villkoren bedöms efterlevas. Ut-
förda mätningar visar att föreskrivna rikt-
värden underskrids. 

I november 2014 genomfördes även en 
periodisk besiktning som ska genom-
föras enligt krav från tillsynsmyndigheten 
vart femte år. 

Miljöledning

Verksamheten i Hudiksvall har varit miljö- 
och kvalitetscertifierad enligt ISO 14001 
och ISO 9001. Efter ett omfattade arbete 
med att anpassa ledningssystemet från 
då verksamheten tillhörde Ericsson till den 
nya verksamheten i Hexatronic genom-
fördes en omcertifieringsrevision i decem-
ber 2014. Det blev ett mycket bra resultat 
med två avvikelser och ett antal förbätt-
ringsmöjligheter. Nästa uppföljande revi-
sion ska utföras i april 2016.

Betydande miljöaspekter för företaget 
är avfall, transporter och elförbrukning.

moderföretaget

Moderföretagets verksamhet är helt in-
riktad på koncerngemensamma tjänster 
inom ledning, ekonomi, finans, IT och IR. 

Moderföretagets nettoomsättning under 
räkenskapsåret uppgick till 22,7 MSEK 
(2,3) och periodens resultat uppgick till 
9,9 MSEK (-3,4). Finansnettot var -0,8 MSEK 
(0,1) och likvida medel uppgick vid årets 
slut till 42,6 MSEK (23,6). Antal anställda 
uppgick till 8 personer (3) vid årets slut. 
Moderföretaget driver ingen egen verk-
samhet och dess risker är i huvudsak hän-
förliga till verksamheten i dotterföretagen.

förslag till resultatdisposition

Följande medel står till moderföretagets 
förfogande, SEK:

Överkursfond    155 604 358

Balanserad vinst/förlust         -245 506

Årets resultat        9 874 885 

Totalt   165 233 736

Styrelsen föreslår att medlen disponeras 
så att 165 233 736 överförs i ny räkning.

Beträffande bolagets resultat och ställning 
i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar med tillhörande 
tilläggsupplysningar.
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risker och riskhantering

Hexatronic är exponerat för ett antal risker vilka skulle kunna påverka koncernens resultat. Hexatronic identifierar och 
hanterar löpande bolagets risker. De risker som bedöms ha störst betydelse för bolaget har nedan klassificerats som 
verksamhetsrelaterade, marknadsrelaterade och finansiella risker.

verksamhetsrelaterade risker

Kundstruktur

Koncernen har under året breddat kundstruk-
turen avsevärt även om visst beroende av den 
enskilt största kunden kvarstår.

Produktansvar, immateriella rättigheter  
och rättstvister

Hexatronics systemlösningar och produkter ut-
gör en viktig komponent i kundens produkt. 
Felaktigheter skulle kunna medföra försämrade 
kundrelationer och skadeståndsanspråk. 

Hexatronics immateriella rättigheter riskerar att 
utsättas för intrång. Det finns även risk att Hexa-
tronics produkter gör intrång i annans imma-
teriella rättigheter.

Produktionsstörningar

Skador på produktionsanläggningar, förorsakade 
av till exempel brand samt avbrott eller störningar 
i något led av produktionsprocessen, till exempel 
haveri, väderförhållanden, arbetskonflikter, terror-
aktiviteter och naturkatastrofer, kan få negativa 
konsekvenser dels i form av direkta skador på 
egendomen, dels i form av avbrott som förvårar 
möjligheterna att leva upp till åtaganden mot 
kunder. Detta kan i sin tur få kunder att välja 
andra leverantörer. Sådana avbrott eller störn-
ingar kan därför komma att inverka negativt på 
Hexatronics verksamhet, resultat och finansiella 
ställning.

marknadsrelaterade risker

Produkter och teknologi

Delar av Hexatronic är beroende av organisa-
tionens förmåga att utveckla och marknadsföra 
nya produkter och tjänster i takt med den övriga 
marknaden. Det finns risker i samband med 
förmågan att utveckla nya produkter och tjänster 
och att kommersialisera dessa på ett framgångs-
rikt sätt. 

kommentar

Beroendet av koncernens största kund minskar 
kontinuerligt i och med fler kunder till följd av 
genomförda förvärv och ökat fokus på kund-
orientering och systemlösningar.

Koncernen har ett tillräckligt försäkringsskydd 
och varje enskilt, i koncernen ingående, bolag 
har sedvanliga försäkringslösningar. Arbetet görs 
i samarbete med externa rådgivare. Ett om-
fattande skydd för åtkomst och återsställande 
efter reinstallation av felaktig produkt ger kon-
cernen ett förstärkt skydd.

Uppföljning och kontroll av immateriella rättig-
heter sker i samarbete med externa rådgivare.

Avsättning för framtida garantiåtaganden be-
döms kontinuerligt.

Koncernen har ett tillräckligt försäkringsskydd 
och varje enskilt, i koncernen ingående, bolag har 
sedvanliga försäkringslösningar. Arbetet görs i 
samarbete med externa rådgivare.

kommentar

Ett nära samarbete med de största kunderna 
och potentiella kunder om produktutveckling är 
av stor betydelse.

Hexatronic utvecklar ständigt erbjudandet för att 
i framtiden kunna erbjuda fler kompletta system-
leveranser, huvudsakligen baserade på egen 
utveckling, produktion samt svensk innovativ 
design och kvalitet. Bolaget bedömer att detta 
ger möjlighet till längre kundrelationer och högre 
marginaler, samt att det hjälper koncernens 
övriga partners att bli ännu mer konkurrens-
kraftiga.

exponering

Koncernens tre största kunder motsvarar ca  
40 % av koncernens omsättning.

Hexatronic mottog under andra kvartalet en 
stämning från Emtelle Ltd. angående ett påstått 
intrång i ett patent avseende s.k. blåsfiber. Detta 
bestreds av bolaget och genstämning lämnades 
in där Hexatronic yrkade att Emtelles patent 
skulle förklaras ogiltigt. 

Tingsrätten har vid två tillfällen under den 
pågående processen fattat delbeslut där tings-
rätten avslagit Emtelles yrkanden om interimis-
tiskt förbud mot fortsatt försäljning etc. fram till 
dess målet slutligt avgjorts. Tingsrätten har i 
sina beslut gjort bedömningen att det inte är 
sannolikt att patentet kommer att stå sig och 
att det inte föreligger sannolika skäl för patent-
intrång. Processen inför tingsrätten pågår.

Koncernen har idag tre produktionsanläggningar 
som drivs i egen regi. Utöver det har koncernen 
kontrakt med tredjepartstillverkare i Kina och 
Korea.

exponering

Oförmåga att anpassa verksamheten vid teknik-
skiften kan föra med sig att koncernens produkter 
och tjänster blir föråldrade, vilket kan påverka 
omsättningen och koncernens resultat negativt 
och därtill öka utvecklingskostnaderna.
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Konkurrenter

Hexatronic agerar på en global marknad och 
har idag ett antal konkurrenter på olika del-
marknader. Flera aktörer har större finansiella 
och personella resurser än Hexatronic. Konkur-
rensen kan även komma att öka ytterligare i 
takt med att nya företag etablerar sig. 

Makroekonomisk utveckling

Hexatronic är beroende av de största kundernas 
tillväxt och ekonomiska utveckling. 

Valutarisk

Med valutarisk avses risken att värdet på ett 
finansiellt instrument varierar på grund av 
förändringar i valutakurserna.

Kassaflödesrisk

Med kassaflödesrisk avses risken att storleken 
på framtida kassaflöden förknippade med 
finansiella instrument varierar.

Likviditetsrisk

Med likviditetsrisk avses att finansiering kan 
erhållas eller endast till kraftigt ökade 
kostnader.

Ränterisk

Med ränterisk avses att värdet på ett finansiellt 
instrument varierar på grund av förändring i 
marknadsräntor.

Kreditrisk

Med kreditrisk avses att en part i en transaktion 
med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra 
sitt åtagande. 

Hexatronic har en stark ställning inom marknaden 
för fiberoptiska kommunikationslösningar. Hexa-
tronic ska växa organiskt och via förvärv. Förvärven 
kan vara både tilläggsförvärv till befintliga bolag 
och helt nya affärsområden.

Hexatronics har en bred kundbas där kunderna 
utgörs av telekomoperatörer, nätägare, data-
centerföretag, telekomföretag och systemhus, 
samtidigt som en stor del av produkterna dis-
tribueras via grossister. En allt bredare kundbas 
reducerar koncernens risk för att påverkas av 
svag ekonomisk utveckling i omvärlden. 

För att minimera valutaexponering arbetar kon-
cernen aktivt med valutarisker. Delar av försälj-
ningen valutasäkras med valutaklausul, säljs i 
ursprungsvaluta eller säkras via köp och sälj i 
samma valuta. För enskilda ordrar över 5 MSEK 
övervägs olika säkringsinstrument. 

Koncernen har produktion både internt och via 
tredjepartstillverkare främst i Asien, vilket binder 
mer kapital än tidigare. Dessutom har ett antal 
större affärsavtal slutits vilket binder mer kapital 
i kundfordringar än tidigare.

Risken för likviditetsbrist minimeras genom en 
god likviditetsplanering. Lånefinansieringen är 
beroende av att covenanterna uppfylls. Kon-
cernen följer dessa nyckeltal kontinuerligt och 
vidtar de åtgärder som bedöms nödvändiga för 
att de skall uppfyllas.

Koncernen har beviljade krediter om 51 MSEK 
varav 51 MSEK ej utnyttjats per 31 augusti 2015. 
Ränterisken i koncernens likvida medel beror 
främst på utvecklingen på den svenska ränte-
marknaden. Utöver detta har koncernen ett ränte-
bärande lån på 40 MSEK hänförligt till förvärv.

Koncernens kunder är till största del stora och 
väletablerade företag med god betalnings-
förmåga, fördelade över flera geografiska 
marknader. För att begränsa riskerna innehåller 
företagets finanspolicy riktlinjer och bestäm-
melser för kreditprövning av nya kunder, betal-
ningsvillkor samt rutiner och processer för han-
tering av obetalda fordringar.

Det finns en risk för att verksamheten inte kommer 
att kunna erbjuda tjänster och produkter framöver 
som exempelvis tekniskt och prismässigt är till-
räckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En 
sådan utveckling skulle riskera att påverka bola-
gets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

En allmänt försämrad konjunktur får främst kon-
sekvenser för kundernas aktuella investerings-
vilja och därav följer mindre inköp av Hexatronics 
produkter och tjänster. 

För att minimera valutaexponering arbetar kon

Koncernen har intäkter och kostnader i primärt 
NOK, USD och EUR och till mindre del i andra 
valutor.

Skulle konjunkturen eller marknaden allvarligt 
försämras eller att större investeringar genom-
förs så finns det risk för negativt kassaflöde på 
kvartals- och årsbasis.

Hexatronics likviditetsrisk är begränsad. Till-
gängliga medel uppgick per 31 augusti 2015 till 
45,9 MSEK inklusive koncernens checkräknings-
kredit om 51 MSEK. Koncernen har 40 MSEK i 
räntebärande skulder.

Koncernens finansieringskällor utgörs i huvud-
sak av eget kapital, kassaflöde från den löpande 
verksamheten samt upplåning. En ökning eller 
minskning av räntenivån om 1 procent relaterat 
till räntebärande lånet skulle resulterat i en ökning 
eller minskning av finansnettot med ca 0,4 MSEK.

Den främsta kreditrisken är att koncernen inte 
erhåller betalning för kundfordringar. Under 
2014/15 har ca 0,1 MSEK reserverats för osäker 
kundfordran. 

marknadsrelaterade risker kommentar exponering

finansiella risker kommentar exponering
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Enligt Hexatronic Groups bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med högst tre  
suppleanter. Hexatronics styrelse består för närvarande av fem styrelseledamöter, med en suppleant. Bolagets externa  
verkställande direktör är inte medlem av styrelsen. Styrelsen har sitt säte i Västra Götalands län, Göteborgs kommun.  
Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2014/2015. Ovan angivna innehav av aktier för respektive  
person avser situationen per 31 augusti 2015. 

Styrelsesammansättning 2015

styrelse 2015

Erik Selin

1967

2014

Styrelseledamot

Gymnasieekonom.

Styrelseledamot och 
verkställande direktör i 
Fastighets AB Balder (publ).  
Styrelseordförande i 
Skandrenting AB. Styrelse-
ledamot i Erik Selin AB,  
Erik Selin Fastigheter AB, 
Collector AB (publ), Collector 
Credit AB, Västsvenska 
Handelskammaren och Svea 
Real AS.
 

1 785 782 aktier via  
delägande i Chirp AB.

Gert Nordin

1958

1993

Styrelseledamot

Gymnasieingenjör och på- 
byggnadskurser inom före- 
tagsekonomi och management.

Vice koncernchef i Hexatronic 
Group AB (publ), VD i  
Hexatronic Elektronik &  
Data AB.

6 019 587 aktier.

Anders Persson

1957

2014

Styrelseledamot

Civilingenjörsexamen i teknisk 
fysik från Chalmers Tekniska 
högskola.

Styrelseordförande i Paynova 
AB. Styrelseledamot i Invisio 
Communications AB (publ), 
TargetEveryOne AB och 
Persson Executive Consulting 
AB.

1 000 aktier.

Malin Persson

1968

2014

Styrelseledamot

Civilingenjörsexamen i  
Industriell Ekonomi från 
Chalmers Tekniska Högskola.

Styrelseledamot och VD i 
Accuracy Ingenjörs- och 
Konsultbyrå AB. Styrelse-
ledamot i HEXPOL AB (publ), 
Getinge Group AB (publ), 
Kongsberg Automotive AS 
(publ), Mekonomen Group  
AB (publ) och Konecranes  
Plc (publ).

1 000 aktier.

Göran Nordlund

1958

2008

Styrelseordförande

Civilingenjör i elektroteknik 
från Chalmers Tekniska Hög- 
skola och studier i företags- 
ekonomi vid Göteborgs 
Universitet.

VD och styrelseledamot i  
Fore C Investment AB. 
Styrelseordförande i Opus 
Group AB (publ), Aktie- 
bolaget Ebeco AB,  
Transtema Group AB (publ) 
och Silverbullet Film AB, 
Amago Capital AB och 
Partner Fondkommission AB. 

3 926 648 aktier privat och  
via bolag.

Namn

Född

Invald  

Roll i 
styrelsen

Utbildning 

Övriga  
uppdrag 
i urval

Egna och 
närståendes 
aktieinnehav 
per 
2015-08-31
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Koncernens ledningsgrupp består av koncernchef, finansdirektör samt samtliga verkställande direktörer i koncernens dotterföretag. 
Ledningsgruppen har månatliga möten och mer information om respektive medlem framgår ovan.

Ledningsgrupp 2015

Lennart Sparud

1969

2015

2015

Finansdirektör i 
Hexatronic Group 
AB (publ) sedan 
2015.

CFO Salinity 
Group AB.

Civilekonom samt 
jurist på Handels- 
högskolan i 
Göteborg.

50 000 aktier

Gert Nordin

1958

1993

2014

VD i Hexatronic 
Elektronik & Data 
AB sedan 1993.

Entreprenör som 
grundade bolaget 
1993.

Gymnasieingenjör 
och påbyggnads-
kurser inom 
företagsekonomi 
och management.

6 019 587 aktier

Erik Fischbeck 

1972

2003

2014

VD i The Blue Shift 
AB sedan 2009.  
Vice VD Hexatronic 
Cables & Inter- 
connect Systems 
AB. General 
Manager Hexa- 
tronic Tianjin 
Trading Co., Ltd.
Styrelsesuppleant 
Hexatronic Group 
AB (publ)

Försäljnings- 
direktör The Blue 
Shift AB.

M.SC i BA & 
Marketing på 
Handelshögskolan 
i Göteborg.

2 652 221 aktier  
via delägande i 
Erro Holding AB

Robert 
Lindberg 

1977

1997

2014

VD i Memoteknik 
Sweden AB 
sedan 2013. 

Platschef 
Memoteknik 
Sweden AB.

El-Teleteknisk 
utbildning.

3 833 aktier 

Martin Åberg 

1981

2012

2014

VD i Proximion AB 
sedan 2012.

Analytiker Lage 
Jonason AB.

Civilingenjör i 
teknisk fysik och 
magisterexamen i 
företagsekonomi 
på Uppsala 
Universitet.

1 785 872 aktier  
via delägande i 
Chirp AB

Anders 
Tessman 

1955

2004

2015

VD i Tele &  
Datanät Fiberoptik  
i Örebro AB sedan 
2003.

Regionchef TAC 
Svenska AB.

Marknadsekonom 
vid Institutet för 
Högre Marknads-
utbildning (IHM).

5 000 aktier

Tomas 
Andersen  

1974

2012

2015

VD i Hexatronic  
AS sedan 2012.

Delägare i Fox 
Electronics AS.

Elektronikingenjör 
vid Östfold 
Ingenjörskola.

15 000 aktier

 

1966

2014

2014

VD Hexatronic 
Group AB och 
Hexatronic Cables 
& Interconnect 
Systems AB sedan 
2014.

VP Sales D&I 
Market line Nexans 
S.A. 

Civilekonom på 
Karlstad 
Universitet.

291 666 aktier

Henrik  
Larsson Lyon

Namn

Född

Anställd i 
bolaget 
sedan

Medlem i 
lednings- 
gruppen 
sedan

Befattning 

Bakgrund

Utbildning

Egna och 
närståendes 
aktieinne-
hav per 
2015-08-31
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koncernens rapport över totalresultat

bElopp i KSEK   2014-09-01 2013-09-01 
 Not 2015-08-31 2014-08-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 5, 6, 16 627 338 497 295  

Övriga rörelseintäkter 7 3 934 8 757   

    631 273 506 052  

 

Rörelsens kostnader   

Råvaror och handelsvaror  -337 713 -293 925 

Övriga externa kostnader  8, 9 -95 143 -67 790  

Personalkostnader 11 -134 763 -80 294  

Rörelseresultat före avskrivningar  63 654 64 043  

Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar 17, 18 -13 703 -4 932    

Rörelseresultat  49 951 59 111  

   

      

Finansiella intäkter 12 446 110  

Finansiella kostnader  13, 16 -1 830 -1 209

Finansiella poster – netto  -1 384 -1 099  

 

Resultat före skatt   48 567 58 012  

Inkomstskatt 14 -11 138 -11 506  

Årets resultat  37 429 46 506  

Övrigt totalresultat:    

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen   

Valutakursdifferenser  -329 0  

Summa totalresultat för året  37 100 46 506  

Summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.  37 100 46 506

Resultat per aktie före utspädning (SEK) 15 1,27 1,97  

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 15 1,21 1,83  

   

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

ledningsgrupp 2015

finansiell information

resultaträkning

k o n c e r n e n

r ä k e n s k a p s å r e t
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koncernens balansräkning

bElopp i KSEK  2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01

 Not   Not 38

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar  

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 17 1 387 29 210  

Goodwill 17 24 425 6 790 4 088  

Kundrelationer 17 34 536 5 383 0  

Varumärken 17 22 095 7 632 0  

 

    82 443 19 835 4 298  

  

    

Materiella anläggningstillgångar    

Byggnader och mark 18 2 328 0 0

Maskiner och andra tekniska anläggningar 18 35 462 5 152 347

Inventarier, verktyg och installationer 18 5 643 289 367  

    43 432 5 441 714  

  

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga fordringar  124 0 0

    124 0 0  

Summa anläggningstillgångar  125 999 25 276 5 012  

Omsättningstillgångar     

Varulager    

Råvaror och förnödenheter  58 876 33 937 0  

Varor under tillverkning (PIA)  7 268 2 735 0  

Färdiga varor och handelsvaror  98 151 41 409 11 034 

    164 295 78 081 11 034

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 22 137 443 141 363 11 019  

Aktuella skattefordringar  0 0 77  

Övriga fordringar 23 3 172 6 617 3 020  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 5 183 677 371 

    145 798 148 657 14 486 

Likvida medel 25 45 947 28 289 291  

 

Summa omsättningstillgångar  356 040 255 027 25 811  

  

SUMMA TILLGÅNGAR  482 039 280 303 30 823   

  

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

 

k o n c e r n e n

balansräkning
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ledningsgrupp 2015balansräkning, forts.

k o n c e r n e n

eget kapital och skulder

bElopp i KSEK Not 2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01

Eget kapital 26

Aktiekapital  1 633 1 217 615

Övrigt tillskjutet kapital  155 604 62 203 10 464

Reserver  -329 0 0 

Balanserat resultat (inklusive årets resultat)   92 059 54 631 4 293 

Summa eget kapital   248 967 118 051 15 371       

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 29 26 667 0 0

Uppskjutna skatteskulder 19 26 824 4 461 93

Övriga långfristiga skulder 29 0 32 120 0 

Summa långfristiga skulder  53 491 36 582 93 

    

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit 29 0 0 3 412

Skulder till kreditinstitut 29 13 333 0 4 597

Avsättningar 28 7 334 19 383 0

Leverantörsskulder  73 034 53 571 3 867

Aktuell skatteskuld  1 200 10 397 0

Övriga skulder 29 50 423 15 833 1 538

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 34 257 26 486 1 944 
 

Summa kortfristiga skulder  179 581 125 670 15 359     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   482 039 280 303 30 823     

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.
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Eget kapital 26

Aktiekapital  1 633 1 217 615

Övrigt tillskjutet kapital  155 604 62 203 10 464

Reserver  -329 0 0 

Balanserat resultat (inklusive årets resultat)   92 059 54 631 4 293 

Summa eget kapital   248 967 118 051 15 371       

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 29 26 667 0 0

Uppskjutna skatteskulder 19 26 824 4 461 93

Övriga långfristiga skulder 29 0 32 120 0 

Summa långfristiga skulder  53 491 36 582 93 

    

Kortfristiga skulder    

Checkräkningskredit 29 0 0 3 412

Skulder till kreditinstitut 29 13 333 0 4 597

Avsättningar 28 7 334 19 383 0

Leverantörsskulder  73 034 53 571 3 867

Aktuell skatteskuld  1 200 10 397 0

Övriga skulder 29 50 423 15 833 1 538

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 34 257 26 486 1 944 
 

Summa kortfristiga skulder  179 581 125 670 15 359     

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   482 039 280 303 30 823     

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

styrelse 2015

k o n c e r n e n

förändring av eget kapital

koncernens rapport över förändringar i eget kapital

bElopp i KSEK Not Aktie- Övrigt tillskjutet Reserver Balanserat resultat Summa eget
  kapital kapital  inkl. årets resultat kapital

Ingående balans per 1 september 2013 * 26 615 10 464 0 4 293 15 371

Årets resultat  0 0 0 46 506 46 506

Övrigt totalresultat för året  0 0 0 0 0 

 

Summa totalresultat  0 0 0 46 506 46 506

      

Justering av belopp vid årets ingång  0 0 0 18 18

Registrering av aktiekapital  56 0 0 -56 0

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv  36 3 600 0 0 3 636

Emissioner  510 48 139 0 0 48 649

Aktierelaterade ersättningar  0 0 0 3 870 3 870 

Summa transaktioner med aktieägare,   602 51 739 0 3 832 56 173 

redovisade direkt i eget kapital      

Utgående balans per 31 augusti 2014  1 217 62 203 0 54 631 118 051 

     

Ingående balans per 1 september 2014  1 217 62 203 0 54 631 118 051

Årets resultat  0 0 0 37 429 37 429

Övrigt totalresultat för året  0 0 -329 0 -329 

Summa totalresultat  0 0 -329 37 429 37 100

      

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv  136 47 388 0 0 47 524

Nyemission  280 46 013 0 0 46 293 

Summa transaktioner med aktieägare,   416 93 400 0 0 93 816 

redovisade direkt i eget kapital      

Utgående balans per 31 augusti 2015  1 633 155 604 -329 92 059 248 967

* Övergång till IFRS har inte givit någon effekt på Eget kapital 2013-09-01, se not 38.

Transaktionskostnaden som redovisats direkt mot eget kapital vid företrädesemissionen i maj 2015 uppgick till 4 462 KSEK.  

Skatteeffekten på dessa transaktioner uppgick till 982 KSEK.

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.
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k o n c e r n e n

koncernens rapport över kassaflöden

bElopp i KSEK  2014-09-01 2013-09-01
 Not 2015-08-31 2014-08-31

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat  49 951 59 111

Ej kassaflödespåverkande poster 33 1 326 33 251

Erhållen ränta  446 0

Erlagd ränta  -1 707 -1 719

Betald inkomstskatt  -22 455 -602

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändring i rörelsekapitalet  27 561 90 041  

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     

Ökning(-)/minskning(+) av varulager  -59 080 -27 983 

Ökning(-)/minskning(+) av kundfordringar  28 968 -124 344

Ökning(-)/minskning(+) av övriga rörelsefordringar  9 539 -2 780

Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder  6 062 45 621

Ökning(+)/minskning(-) av övriga rörelseskulder  -1 022 37 591 

 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  -15 533 -71 895

   

Kassaflöde från den löpande verksamheten  12 028 18 145  
    

Investeringsverksamheten   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 17 -1 243 0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 18 -10 373 -5 558

Förvärv av dotterföretag efter avdrag för  34 -62 081 -20 278 

förvärvade likvida medel  

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -73 696 -25 836  

     

Finansieringsverksamheten   

Upptagna lån 29 40 000 0

Amortering av lån 29 -6 966 -8 557

Förändring av checkräkningskredit 29 0 -3 412

Nyemissioner 26 46 293 47 659

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   79 327 35 690  

  

Förändring av likvida medel 25 17 658 27 998 

Likvida medel vid årets början  28 289 291

Likvida medel vid årets slut  45 947 28 289

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.
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m o d e r f ö r e t a g e t

resultaträkning

moderföretagets resultaträkning

bElopp i KSEK  2014-09-01 2013-09-01
 Not 2015-08-31 2014-08-31

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 5, 16 22 666 2 349

    22 666 2 349

Rörelsens kostnader   

Övriga externa kostnader 8, 9 -19 764 -5 058

Personalkostnader 11 -9 538 -2 420 

Rörelseresultat före avskrivningar  -6 636 -5 129

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 18 -32 0 

 

Rörelseresultat  -6 668 -5 129  

Resultat från finansiella poster   

Resultat från andelar i koncernföretag  0 384

Ränteintäkter och liknande resultatposter 12 101 0

Ränteintäkter från koncernföretag 12 326 0

Räntekostnader och liknande resultatposter 13 -1 009 -331

Räntekostnader till koncernföretag 13 -221 0 

 

Summa resultat från finansiella poster  -803 53

 

Resultat efter finansiella poster  -7 472 -5 076

Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond  -2 900 0

Koncernbidrag  23 000 725

    20 100 725

   

Resultat före skatt  12 628 -4 351

Skatt på årets resultat 14 -2 753 961

Årets resultat  9 875 -3 391

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning

 

r ä k e n s k a p s å r e t
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m o d e r f ö r e t a g e t

moderföretagets balansräkning

bElopp i KSEK Not 2015-08-31 2014-08-31

TILLGÅNGAR      

   

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 18 207 0

    207 0  

    

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 20 164 999 31 120

Uppskjuten skattefordran 19 127 961

    165 126 32 080  

 

Summa anläggningstillgångar  165 333 32 080  

   

Omsättningstillgångar      

 

Kortfristiga fordringar   

Fordringar hos koncernföretag  41 775 24 761

Övriga fordringar 23 0 168

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 1 866 98

    43 641 25 027

Kassa och bank 25 42 606 23 634 

 

Summa omsättningstillgångar   86 247 48 661  

     

SUMMA TILLGÅNGAR   251 580 80 741

    

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.
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m o d e r f ö r e t a g e t

resultaträkning, forts.

moderföretagets balansräkning, forts.

bElopp i KSEK Not 2015-08-31 2014-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER      

   

Eget kapital    

    

Bundet eget kapital

Aktiekapital  1 633 1 217

Reservfond  20 20

    1 653 1 237

  

Fritt eget kapital    

Överkursfond  155 604 62 204

Balanserad vinst eller förlust  -246 3 145

Årets resultat  9 875 -3 391

    165 234 61 958  

 

Summa eget kapital  166 887 63 195  

 

Obeskattade reserver    

Periodiseringsfond  2 900 0

Summa obeskattade reserver  2 900 0

Långfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 29 26 667 0

Summa långfristiga skulder  26 667 0

    

Kortfristiga skulder   

Skulder till kreditinstitut 29 13 333 0

Leverantörsskulder  1 742 400

Skulder till koncernföretag  30 276 15 338

Aktuell skatteskuld  1 791 0

Övriga skulder  4 252 69

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 3 732 1 739

Summa kortfristiga skulder  55 126 17 546

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  251 580 80 741   

POSTER INOM LINJEN    

    

Ställda säkerheter 31   

Aktier i dotterföretag  94 740 31 120

Företagsinteckningar  100 100  

  

Ansvarsförbindelser    

Ansvarsförbindelser  Inga Inga

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.
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m o d e r f ö r e t a g e t

moderföretagets rapport över förändringar i eget kapital

bElopp i KSEK Not Aktie- Ej registrerade Reserv- Överkurs- Balanserad vinst Summa eget
  kapital aktiekapital fond fond och årets resultat kapital 

Ingående balans per 1 september 2013 *  615 56 20 10 464 -734 10 421 

Totalresultat    

Årets resultat  0 0 0 0 -3 391 -3 391

Summa totalresultat  0 0 0 0 -3 391 - 3 391 

   

Justering av belopp vid årets ingång  0 0 0 0 9 9

Registrering av aktiekapital  56 -56 0 0 0  0

Nyemissioner  546 0 0 51 740 0 52 286

Aktierelaterade ersättningar  0 0 0 0 3 870 3 870

Summa transaktioner med aktieägare,   602 -56 0 51 740 3 879 56 156 

redovisade direkt i eget kapital        

Utgående balans per 31 augusti 2014  1 217 0 20 62 204 -246 63 195 

    

Ingående balans per 1 september 2014  1 217 0 20 62 204 -246 63 195 

  

Totalresultat    

Årets resultat  0 0 0 0 9 875 9 875

Summa totalresultat   0 0 0 0 9 875 9 875 

    

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv  136 0 0 47 387 0 47 523

Nyemission  280 0 0 46 013 0 46 293 

 

Summa transaktioner med aktieägare,   416 0 0   93 400 0 93 816 

redovisade direkt i eget kapital       

Utgående balans per 31 augusti 2015  1 633 0 20 155 604 9 630 166 887 

     

* Övergång till IFRS har inte givit någon effekt på Eget kapital 2013-09-01. Se not 38 (övergångsnot).

Transaktionskostnaden som redovisats direkt mot eget kapital vid företrädesemissionen i maj 2015 uppgick till 4 462 KSEK.  

Skatteffekten på dessa transaktioner uppgick till 982 KSEK.

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

 

Bundet eget kapital                              Fritt eget kapital
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m o d e r f ö r e t a g e t

kassaflöden

moderföretagets rapport över kassaflöden

bElopp i KSEK  2014-09-01 2013-09-01
 Not 2015-08-31 2014-08-31

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat  -6 668 -5 129

Ej kassaflödespåverkande poster 33 32 0

Erhållen ränta  427 0

Erlagd ränta  -1 107 -331

Betald inkomstskatt  -100 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändring i rörelsekapitalet  -7 416 -5 460  

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital     

Ökning(-)/minskning(+) av övriga rörelsefordringar  5 219 -10 324

Ökning(+)/minskning(-) av leverantörsskulder  1 342 329

Ökning(+)/minskning(-) av övriga rörelseskulder  16 484 6 335 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  23 045 -3 660

Kassaflöde från den löpande verksamheten  15 629  -9 120

 

Investeringsverksamheten     

Förvärv av dotterföretag efter avdrag för förvärvade likvida medel 34 -82 711 -12 630  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -240 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -82 950 -12 630 

 

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån 29 40 000 -2 438

Nyemissioner 26 46 293 47 659

   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  86 293 45 221  

 

Förändring av likvida medel 25 18 972 23 471

Likvida medel vid årets början  23 634 163 

Likvida medel vid årets slut  42 606 23 634

Noterna på sidorna 40 till 80 utgör en integrerad del av denna års- och koncernredovisning.

 

r ä k e n s k a p s å r e t
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not 1   allmän information 

Koncernredovisningen omfattar moderföretaget Hexatronic Group AB 
(moderföretaget) med org nr 556168-6360 och dess dotterföretag 
(koncernen). Moderföretaget är ett aktiebolag registrerat i Sverige med 
säte i Göteborg och med adress Exportgatan 47 B, 422 46 Hisings Backa, 
Sverige. 

Styrelsen har den 29 oktober 2015 godkänt denna koncernredovisning 
för offentliggörande. 

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (KSEK) om inte annat anges. 
Uppgifterna inom parentes avser föregående år om inget annat anges.

not 2   sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpas när denna koncern-
redovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.

2.1   grunder för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen för Hexatronickoncernen har upprättats i enlighet 
med IFRS (International Financial Reporting Standards) och tolkningsut-
talande från IFRIC sådana de antagits av EU, RFR 1 Kompletterande redo-
visningsregler för koncerner samt Årsredovisningslagen. Denna årsre-
dovisning är Hexatronic Group ABs första årsredovisning som upprättas i 
enlighet med IFRS. Historisk finansiell information har räknats om från 
den 1 september 2013 vilket är datum för övergång till redovisning enligt 
IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisnings-
principer till IFRS och vilka effekter omräkningen har haft på resultat-
räkningen och eget kapital redogörs för i not 38.

Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden 
förutom vad beträffar de finansiella tillgångar/skulder som är värderade 
till verkligt värde över resultaträkningen. 

Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redo-
visning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen 
av RFR 2 innebär att moderföreta i årsredovisningen för den juridiska 
personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS-standarder och uttal-
anden så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, 
tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och 
beskattning. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprin-
ciper än koncernen anges detta separat i slutet av denna not. Effekt för 
moderföretaget vid övergång till RFR 2 redogörs för i not 37.

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver 
användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. 
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av 
koncernens redovisningsprinciper, se not 4. 

2.1.1   ändringar i redovisningsprinciper och upplysningar

Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av 
koncernen 

Vid upprättandet av denna årsredovisning har ett flertal standarder och 
tolkningar publicerats vilka ännu inte trätt i kraft och vilka är tillämpliga 
för koncernen. Nedan följer en preliminär bedömning av effekter från de 
standarder som bedöms vara relevanta för koncernen:

IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redo-
visning av finansiella tillgångar och skulder. Den fullständiga versionen 
av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar 

klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en 
blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseen-
den. Det kommer att finnas tre värderingskategorier för finansiella till-
gångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalre-
sultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska 
klassificeras beror på företagets affärsmodell och instrumentets karak-
täristika. Investeringar i egetkapitalinstrument ska redovisas till verkligt 
värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid 
första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över 
övrigt totalresultat. Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer 
då ske vid avyttring av instrumentet. IFRS 9 inför också en ny modell för 
beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. 
För finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen 
förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde över resultat-
räkningen baserat på verkligt värde alternativet. Värdeförändringar 
hänförliga till förändringar i egen kreditrisk ska då redovisas i övrigt 
totalresultat. IFRS 9 minskar kraven för tillämpning av säkringsredovisning 
genom att 80-125-kriteriet ersätts med krav på ekonomisk relation mellan 
säkringsinstrument och säkrat föremål och att säkringskvoten ska vara 
samma som används i riskhanteringen. Även säkringsdokumentationen 
ändras lite jämfört med den som tas fram under IAS 39. Koncernen har för 
avsikt att tillämpa den nya standarden senast det räkenskapsår som 
börjar 1 september 2018 och har ännu inte utvärderat effekterna. Standar-
den har ännu inte antagits av EU.

IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” gavs ut i maj 2014. 
IFRS 15 ersätter samtliga tidigare utgivna standarder och tolkningar som 
avser intäktsredovisning (dvs IAS 11 ”Construction Contracts” och IAS 18 
”Revenue”, IFRIC 13 ”Customer Loyalty Program”, IFRIC 15 ”Agreements 
for the Constructions of Real Estate”, IFRIC 18 ”Transfers of Assets from 
Customers”, SIC 31 ”Barter Transactions Involving Advertising Services”). 
IFRS 15 träder i kraft den 1 januari 2018. Standarden ska tillämpas med 
retroaktiv verkan. Koncernen har för avsikt att tillämpa den nya standarden 
senast det räkenskapsår som börjar 1 september 2018 och har ännu 
inte utvärderat effekterna. Standarden har ännu inte antagits av EU.

Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, 
förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

2.2   koncernredovisning

2.2.1   grundläggande redovisningsprinciper

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag (inklusive strukturerade företag) över vilka 
koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett före-
tag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav 
i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt infly-
tande i företaget. 

Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas 
ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet upphör. 

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. 
Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde 
på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare 
av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I 
köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd av 
en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade 
tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inlednings-
vis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv 
för förvärv, avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande 
i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets 
proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar.
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Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 

Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till 
verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande ändringar av verkligt 
värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en skuld redovisas 
i enlighet med IAS 39 i resultaträkningen. 

Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen 
och eventuellt verkligt värde för innehav utan bestämmande inflytande 
på förvärvsdagen överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade 
nettotillgångar. Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det för-
värvade bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i 
resultaträkningen. 

Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på 
transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som 
resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i till-
gångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i 
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning 
av koncernens principer.

2.3   segmentsrapportering 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 
interna rapportering som lämnas till den högste verkställande beslutsfat-
taren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som an-
svarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens 
resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som verkställande 
direktör tillika koncernchef som fattar strategiska beslut. Hexatronic Groups 
verksamhet består av rörelsesegmentet Fiberoptiska kommunikations-
lösningar.

2.4   omräkning av utländsk valuta

Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell 
valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta som an-
vänds i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakli-
gen är verksam. I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), 
som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens presentations-
valuta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt 
de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och 
förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner redovisas 
i rörelseresultatet i resultaträkningen. Valutakursvinster och förluster som 
uppkommer vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk 
valuta till balansdagens kurs, redovisas i finansiella poster i resultat-
räkningen.

Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan 
funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens rapport-
valuta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas 
från utlandsverksamhetens funktionella valuta till koncernens rapporte-
ringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. 
Intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till 
svenska kronor till den genomsnittskurs som förelegat vid varje transak-
tionstidpunkt. Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning 
av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat.

2.5   immateriella tillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete avser utveckling av fiberoptiska 
produkter. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utvecklingen 
av fiberoptiska produkter redovisas som immateriella tillgångar när det 
är sannolikt att de förväntade framtida ekonomiska fördelarna som kan hän-
föras till tillgången kommer att tillfalla företaget, om tillgångens anskaff-
ningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt samt när följande kriterier 
är uppfyllda: 

• Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången så att den kan  
 användas 

• Företagets avsikt är att färdigställa tillgången och att använda eller  
 sälja den 

• Det finns förutsättningar att använda eller sälja tillgången 

• Det kan visas hur tillgången genererar troliga framtida ekonomiska  
 fördelar 

• Adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja   
 utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången finns tillgängliga 

• De utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling   
 kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

Immateriella tillgångar redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Anskaffnings-
värdet för en internt upparbetad immateriell tillgång är summan av de 
utgifter som uppkommer från och med den tidpunkt då den immateriella 
tillgången först uppfyller de kriterier för aktivering som anges ovan. 

Direkt hänförbara utgifter som balanseras innefattar utgifter för anställda. 

Avskrivning påbörjas när tillgången kan börja användas. Nyttjandepe-
rioden bedöms utifrån den period som de förväntade fördelarna beräknas 
komma företaget tillgodo. Nyttjandeperioden bedöms uppgå till 5-10 
år och avskrivningar sker linjärt över denna tid. 

Utgifter för utveckling som inte uppfyller kriterierna ovan, kostnadsförs i 
takt med att de uppkommer. Utgifter för utveckling som tidigare kostnads-
förts redovisas inte som en tillgång i efterföljande perioder.

Varumärken och kundrelationer
Varumärken och kundrelationer som förvärvats genom ett rörelseförvärv 
redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen. Varumärken och kundrela-
tioner har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffnings-
värde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella ned-
skrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden för varu- 
märken och kundrelationer över deras bedömda nyttjandeperiod på 
5-10 år.  

Goodwill 
Goodwill uppstår vid förvärv av dotterföretag och avser det belopp 
varmed köpeskillingen överstiger Hexatronics andel i det verkliga värdet 
av identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser i det för-
värvade bolaget samt det verkliga värdet på innehav utan bestämmande 
inflytande i det förvärvade bolaget. 

I syfte att testa nedskrivningsbehov, fördelas goodwill som förvärvats i ett 
rörelseförvärv till kassagenererande enheter eller grupper av kassagene-
rerande enheter som förväntas bli gynnade av synergier från förvärvet. 
Varje enhet eller grupp av enheter som goodwill har fördelats till mots-
varar den lägsta nivå i koncernen på vilken goodwillen i fråga övervakas 
i den interna styrningen. Goodwill övervakas på segmentnivå.
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Goodwill nedskrivningstestas årligen eller oftare om händelser eller änd-
ringar i förhållanden indikerar en möjlig värdeminskning. Det redovisade 
värdet av goodwill jämförs med återvinningsvärdet, vilket är det högsta 
av nyttjandevärdet och det verkliga värdet minus försäljningskostnader. 

2.6   materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffnings-
värdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redo-
visas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast 
då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknip-
pade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och till-
gångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat 
värde för en ersatt del tas bort från balansräkningen. Alla andra former av 
reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen 
under den period de uppkommer. 

Avskrivningar görs linjärt enligt följande: 

Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 5-10 år 

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperioder prövas vid varje rapport-
periods slut och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs 
omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade 
värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. 

Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång 
fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redo-
visade värdet och redovisas i övriga rörelseintäkter respektive övriga 
rörelsekostnader i resultaträkningen.  

2.7   nedskrivningar av icke-finansiella  
      anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller 
immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning, skrivs inte av 
utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar 
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst hän-
delser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet 
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp 
varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat 
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns 
separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För till-
gångar, andra än finansiella tillgångar, som tidigare har skrivits ner görs per 
varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. Ingen återföring 
görs av tidigare nedskrivningar av goodwill.

2.8   varulager 

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoför-
säljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, 
först ut-metoden, (FIFU). Anskaffningsvärdet för egentillverkade halv- 
och helfabrikat består av direkta tillverkningskostnader och skälig an-
del av indirekta tillverkningskostnader. 

2.9   finansiella instrument - generellt 
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna 
nedan.

2.9.1   Klassificering

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande 
kategorier: fordringar respektive skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, samt övriga finan-
siella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella 
tillgången eller skulden förvärvades. 

Lånefordringar och kundfordringar 

Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är 
derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är 
noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med 
undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-
dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Koncernens låne-
fordringar och kundfordringar utgörs av kundfordringar, likvida medel 
samt de finansiella instrument som redovisas bland övriga fordringar. 

Skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen är 
finansiella instrument som innehas för handel. En finansiell fordran eller 
skuld klassificeras i denna kategori om den förvärvas huvudsakligen i syfte 
att säljas inom kort. Instrumentet i denna kategori klassificeras som kort-
fristigt om det förväntas bli reglerat inom 12 månader, annars klassificeras 
de som långfristigt. Koncernens skulder värderade till verkligt värde via 
resultaträkningen utgörs av tilläggsköpeskillingar vid förvärv av dotter-
företag. 

Övriga finansiella skulder 

Koncernens lång- och kortfristiga upplåning (inklusive checkräknings-
kredit), övriga långfristiga skulder, leverantörsskulder och den del av övriga 
kortfristiga skulder samt interimsskulder som avser finansiella instru-
ment klassificeras som övriga finansiella skulder.

2.9.2   Redovisning och värdering

Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte 
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar 
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången 
till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i 
resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 
balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat 
sätt utsläckts. 

Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultat-
räkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten till verkligt värde. 
Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redo-
visas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med 
tillämpning av effektivräntemetoden. 

Vinster och förluster till följd av förändringar i verkligt värde avseende 
kategorin finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 
via resultaträkningen, resultatredovisas i den period då de uppstår och 
ingår i rörelseresultatet.  
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2.9.3    Kvittning av finansiella instrument 

Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett netto-
belopp i balansräkningen, endast när det finns en legal rätt att kvitta de 
redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp 
eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

2.9.4    Nedskrivning finansiella instrument 

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde 

Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva 
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en 
grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella 
tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns 
objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller flera 
händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att 
denna händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena 
för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt. 

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade 
värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till 
den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redo-
visade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens 
resultaträkning inom ”övriga externa kostnader” eller inom finansnettot 
beroende på vilken finansiell tillgång som skrivs ner. Om nedskrivnings-
behovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan 
hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redo-
visades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen 
i koncernens resultaträkning inom ”övriga externa kostnader” eller inom 
finansnettot beroende på vilken finansiell tillgång som skrevs ner. 

2.10   kundfordringar

Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska 
betalas av kunder för sålda varor och tjänster i den löpande verksam-
heten. Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare, klassificeras de 
som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstill-
gångar. 

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, 
minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

2.11   likvida medel

Likvida medel är ett finansiellt instrument och innefattar, i såväl balans-
räkningen som i rapporten över kassaflöden och banktillgodohavanden. 

2.12   leverantörsskulder

Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att 
betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten 
från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder 
om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas de som långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter 
till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 

2.13   upplåning

Upplåning är finansiella instrument och redovisas inledningsvis till verkligt 
värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter 
till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas 
i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av effek-
tivräntemetoden. 

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har 
en ovillkorlig rätt att skjuta upp betalning av skulden i åtminstone 12 
månader efter rapportperiodens slut.

2.14   låneutgifter

Allmänna och särskilda låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, 
uppförande eller produktion av kvalificerade tillgångar, vilket är tillgångar 
som det med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa 
för avsedd användning eller försäljning, redovisas som en del av dessa 
tillgångars anskaffningsvärde. Aktiveringen upphör när alla aktiviteter som 
krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda användning eller för-
säljning huvudsakligen har slutförts. 

Finansiella intäkter som uppkommit när särskilt upplånat kapital tillfälligt 
placerats i väntan på att användas för finansiering av tillgången, reducerar 
de aktiveringsbara låneutgifterna. Alla andra låneutgifter kostnadsförs när 
de uppstår. 

2.15   avsättningar

Avsättningar i balansräkningen avser garantiavsättningar samt omstruk-
tureringar. Dessa avsättningar redovisas när koncernen har en legal eller 
informell förpliktelse till följd av tidigare händelser, det är sannolikt att 
ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och 
beloppet har beräknats på ett tillförlitligt sätt. Inga avsättningar görs för 
framtida rörelseförluster.

2.16   aktuell och uppskjuten skatt

Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Den aktu-
ella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balans-
dagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföre-
taget och dess dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga 
intäkter. 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla tem-
porära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på 
tillgångar och skulder och deras redovisade värden i koncernredovis-
ningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser 
som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den upp-
skjutna skatteskulden regleras. 

Uppskjutna skattefordringar på underskottsavdrag redovisas i den om-
fattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att 
finnas tillgängliga, mot vilka underskotten kan utnyttjas. 

Uppskjutna skattefordringar och skulder kvittas när det finns legal 
kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder, de upp-
skjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter 
debiterade av en och samma skattemyndighet och avser antingen samma 
skattesubjekt eller olika skattesubjekt och det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar.
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2.17   ersättningar till anställda

Pensionsförpliktelser 

Koncernen har både förmånsbestämda och avgiftsbestämda pensions-
planer. De förmånsbestämda planerna utgörs av ITP 2 planer (för utförligare 
beskrivning se nedan). En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensions-
plan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk 
enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att 
betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga 
tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger samman 
med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till offentligt 
eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på obligatorisk, 
avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare betalnings-
förpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som 
personalkostnader när de förfaller till betalning. Förutbetalda avgifter 
redovisas som en tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning 
eller minskning av framtida betalningar kan komma koncernen tillgodo. 

Inom delar av koncernen förekommer det att tjänstemän i Sverige ingår 
i en ITP 2 plan. ITP 2-planens förmånsbestämda pensionsåtaganden för 
ålders- och familjepension tryggas genom en försäkring i Alecta. Enligt 
ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10 Klassificering 
av ITP-planer som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en för-
månsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. För perioden har 
bolaget inte haft tillgång till information för att kunna redovisa sin propor-
tionella andel av planens förpliktelser, förvaltningstillgångar och kostnader 
vilket medfört att planen inte varit möjlig att redovisa som en förmåns-
bestämd plan. Pensionsplanen ITP 2 som tryggas genom en försäkring i 
Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Premien för den 
förmånsbestämda ålders- och familjepensionen är individuellt beräknad 
och är bland annat beroende av lön, tidigare intjänad pension och för-
väntad återstående tjänstgöringstid. 

Ersättningar vid uppsägning 

Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp 
av koncernen före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar 
frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. Koncernen redovisar 
ersättning vid uppsägning när den bevisligen är förpliktad att säga upp 
anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande. 
I det fall företaget har lämnat ett erbjudande för att uppmuntra till frivillig 
avgång, beräknas avgångsvederlaget baserat på det antal anställda som 
beräknas acceptera erbjudandet. Förmåner som förfaller mer än 12 måna-
der efter rapportperiodens slut diskonteras till nuvärde.

2.18   aktierelaterade ersättningar 
Koncernen har en aktierelaterad ersättningsplan där regleringen görs med 
aktier och där företaget erhåller tjänster från anställda som vederlag för 
koncernens egetkapitalinstrument (optioner). Verkligt värde på den tjänst-
göring som berättigar anställda till tilldelning av optioner kostnadsförs 
och motposten blir en ökning av eget kapital. Det totala belopp som ska 
kostnadsföras baseras på verkligt värde på de tilldelade optionerna. 
Den premie som initialt betalades för optionerna har redovisats som en 
ökning av eget kapital. 

Det finns inga intjänandevillkor i programmet. 

De sociala avgifter som uppkommer på tilldelningen av aktieoptioner 
betraktas som en integrerad del av tilldelningen, och kostnaden behand-
las som en kontantreglerad aktierelaterad ersättning. Detta innebär att de 
sociala avgifterna redovisas som en skuld och personalkostnad baserat 
på verkligt värde vid tilldelningstillfället.

2.19   intäktsredovisning 

Koncernens intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas och utgörs i allt väsentligt av intäkter från försäljning 
av varor inom segmentet fiberoptiska kommunikationslösningar. En intäkt 
redovisas när de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med 
varornas ägande har överförts till köparen, bolaget behåller inte något 
engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon 
reell kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget 
ska få av transaktionen kommer tillfalla bolaget, och de uppgifter som 
uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas exklusive mervärdes-
skatt och med avdrag för lämnade rabatter.

2.20   ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden. 
När värdet på en fordran i kategorin lånefordringar och kundfordringar 
har gått ner, minskar koncernen det redovisade värdet till det återvinnings-
bara värdet, vilket utgörs av bedömt framtida kassaflöde, diskonterat 
med den ursprungliga effektiva räntan för instrumentet, och fortsätter att 
lösa upp diskonteringseffekten som ränteintäkt. Ränteintäkter på ned-
skrivna lånefordringar och kundfordringar redovisas till ursprunglig effektiv 
ränta. 

2.21   leasing

Inom koncernen finns endast avtal som klassificeras som operationella 
leasingavtal. 

Koncernen innehar leasingavtal främst avseende bilar och hyra av lokaler. 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande 
behålls av leasinggivaren klassificeras som operationell leasing. Betal-
ningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden. 

2.22   kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade 
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetal-
ningar. Under räkenskapsåret har koncernen bytt uppställningsform för 
kassaflödesanalysen från direkt metod till indirekt metod. Jämförelsesiffror 
har räknats om så att även dessa är upprättade i enlighet med den indirekta 
metoden. Detta byte har inte haft någon påverkan på resultat- eller balans-
räkningen. 

2.23   moderföretagets redovisningsprinciper 
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovis-
ningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer. Övergång till redovisning enligt RFR 2 har inte 
inneburit någon effekt för moderföretaget.

Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i 
de fall som anges nedan. 

Uppställningsformer 

Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställnings-
form. Rapport över förändring av eget kapital följer koncernens upp-
ställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare 
innebär det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, 
främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital. 

ledningsgrupp 2015noter
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Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrela-
terade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. 

När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde 
görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade 
värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat 
från andelar i koncernföretag”. 

Koncernbidrag 

Koncernbidrag lämnade från moderföretag till dotterföretag och 
koncernbidrag erhållna till moderföretag från dotterföretag redovisas 
som bokslutsdisposition. 

Finansiella instrument 
IAS 39 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument värderas 
till anskaffningsvärde.

not 3   finansiell riskhantering

3.1    finansiella riskfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker  
såsom marknadsrisk (valutarisk, och ränterisk), kreditrisk, samt kassa-
flödes- och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy 
fokuserar på oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och efter-
strävar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens 
finansiella resultat.

Riskhanteringen sköts centralt av moderföretaget Hexatronic Group 
AB med VD/Koncernchef och CFO som ansvariga, enligt policys som 
fastställts av styrelsen. VD/Koncernchef samt CFO godkänner de 
riskhanteringsåtgärder som genomförs enligt policyn, och VD i respektive 
dotterföretag har det operativa ansvaret för att policyn följs i det dagliga 
arbetet.  Styrelsen upprättar skriftliga policys såväl för den övergripande 
riskhanteringen som för specifika områden.

(a) Marknadsrisk

(i) Valutarisk

Hexatronic verkar på en global marknad med stora delar av försäljningen 
och inköpen i andra valutor än SEK. Försäljning och inköp sker, förutom 
i SEK, till övervägande del i US-dollar (USD), euro (EUR) och norska 
kronor (NOK). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner, 
redovisade tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlands-
verksamheter.

För att minimera valutaexponering arbetar koncernen aktivt med valuta-
risker. Delar av försäljningen valutasäkras med valutaklausul, säljs i ur-
sprungsvaluta eller säkras via köp och sälj i samma valuta. För enskilda 
orders över 5 MSEK övervägs olika säkringsinstrument.

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 % i förhållande 
till US-dollarn med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat 
per den 31 augusti 2015 varit 5 385 KSEK (2014-08-31: 1 227 KSEK, 
2013-09-01: 1 688 KSEK) högre/lägre, till största delen som en följd av 
vinster/förluster vid omräkning av kundfordringar och leverantörsskulder 
i USD.

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 % i förhållande 
till euro med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat per den 
31 augusti 2015 varit 9 502 KSEK (2014-08-31: 205 KSEK, 2013-09-01: 
248 KSEK) högre/lägre, till största delen som en följd av vinster/förluster 
vid omräkning av kundfordringar och leverantörsskulder i euro.

 

Om den svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 % i förhållande 
till norska kronor med alla andra variabler konstanta, skulle årets resultat 
per den 31 augusti 2015 varit 2 377 KSEK (2014-08-31: 0 KSEK,  
2013-09-01: 0 KSEK) högre/lägre, till största delen som en följd av vinster/
förluster vid omräkning av kundfordringar och leverantörsskulder i norska 
kronor.

(ii) Ränterisk i upplåning

Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Det krävs 
styrelsebeslut för att ta upp nya lån utöver beviljade krediter. Hexatronic 
använder som huvudregel inte derivatinstrument för att justera under-
liggande ränteexponering, eftersom denna endast uppstår i undan-
tagsfall. Under 2014/2015 och 2013/2014 bestod koncernens upplåning 
till rörlig ränta av svenska kronor.

Genomförda simuleringar utvisar att effekten på resultatet av en ändring 
på 0,25 procentenheter skulle vara en maximal ökning med 100 KSEK 
(2014-08-31: 0 KSEK, 2013-09-01: 20 SEK) respektive minskning med 
100 KSEK (2014-08-31: 0 KSEK, 2013-09-01: 20 KSEK).

(b) Kreditrisk
Kreditrisk hanteras på koncernnivå, med undantag för kreditrisk avseende 
utestående kundfordringar. Varje koncernföretag ansvarar för att följa 
upp och analysera kreditrisken för varje ny kund innan standardvillkor 
för betalning och leverans erbjuds. Kreditrisk uppstår genom likvida medel, 
derivatinstrument, och tillgodohavande hos banker och finansiella institut 
samt kreditexponeringar gentemot kunder, inklusive utestående fordringar 
och avtalade transaktioner. Användningen av kreditgränser följs upp regel-
bundet och ledningen förväntar sig inte några förluster till följd av ute-
bliven betalning från motparter.

(c) Kassaflödes- och likviditetsrisk
Kassaflödesprognoser upprättas av koncernens rörelsedrivande företag 
och aggregeras av koncernens CFO. Koncernens CFO följer noga rullande 
prognoser för koncernens likviditetsreserv för att säkerställa att koncernen 
har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den löpande 
verksamheten samtidigt som de löpande bibehåller tillräckligt med 
utrymme på avtalade kreditfaciliteter som inte nyttjats så att koncernen 
inte bryter mot lånelimiter eller lånevillkor (där tillämpligt) på några av 
koncernens lånefaciliteter. Sådana prognoser beaktar, uppfyllelse av 
lånevillkor, uppfyllelse av interna balansräkningsbaserade resultatmått 
och, om tillämpligt, externa tillsyns- eller legala krav – till exempel valuta-
restriktioner.

Med syfte att ha handlingsberedskap för de finansierings- och likviditets-
behov som kan uppstå är målsättningen att koncernen skall ha tillgänglig 
likviditet uppgående till minst motsvararande checkkredit.

Eventuell överlikviditet i koncernen kan endast placeras på ränte-
bärande konton. På balansdagen hade företaget likvida tillgångar på 
45 947 KSEK (2014-08-31: 28 289 KSEK, 2013-09-01: 291 KSEK) som snabbt 
kan omsättas i kassamedel, för hantering av likviditetsrisken.

styrelse 2015noter



46 årsredovisning 2015 | hex atronic

ledningsgrupp 2015noter

koncernen

Koncernen 31 augusti 2015 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år

Skulder till kreditinstitut 13 333 13 673 13 426 0

Leverantörsskulder 73 034 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 35 693 0 0 0

Upplupna kostnader 12 986 0 0 0

Summa 135 046 13 673 13 426 0

Koncernen 31 augusti 2014 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år

Övriga långfristiga skulder 0 32 120 0 0

Leverantörsskulder 53 571 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 10 930 0 0 0

Upplupna kostnader 8 499 0 0 0

Summa 73 000 32 120 0         0 

Koncernen 1 september 2013 Mindre än 1 år Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år

Skulder till kreditinstitut 4 597 0 0 0

Checkräkningskredit 3 412 0 0 0

Leverantörsskulder 3 867 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 1 538 0 0 0

Upplupna kostnader 1 327 0 0 0

Summa  14 742 0 0 0

moderföretaget

Moderföretaget 31 augusti 2015 Mindre än 1 år  Mellan 1 och 2 år  Mellan 2 och 5 år  Mer än 5 år

Skulder till kreditinstitut  13 333 13 673 13 426 0

Leverantörsskulder  1 742 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder  3 646 0 0 0

Upplupna kostnader  1 492 0 0 0

Summa   20 213 13 673 13 426 0

Moderföretaget 31 augusti 2014  Mindre än 1 år   Mellan 1 och 2 år Mellan 2 och 5 år Mer än 5 år

Leverantörsskulder  400 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder  0 0 0 0

Upplupna kostnader  432 0 0 0

Summa  832 0 0 0

Nedanstående tabell analyserar koncernens finansiella skulder, uppdelade efter den tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga 
förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga, odiskonterade kassaflödena.



47årsredovisning 2015 | hex atronic

styrelse 2015noter

3.2   hantering av kapital

Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens 
förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera 
avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upp-
rätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet 
nere.

För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan koncernen ut-
färda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna.

Koncernen bedömer kapitalet i enlighet med avtalade bankcovenanter 
som är senior nettoskuld i förhållande till rörelseresultat före avskrivningar 
(EBITDA) på rullande 12 månader (<2,0) samt soliditet (>25 %).

Senior nettoskuld beräknas som total upplåning (omfattande posterna 
Kortfristig upplåning och Långfristig upplåning i koncernens balans-
räkning) med avdrag för likvida medel och den ej räntebärande skulden 
till Ericsson på 32 047 KSEK. 

       

   2015-08-31       2014-08-31 2013-09-01      

Total upplåning (not 29) 72 047 43 050 8 009

Avgår: likvida medel (not 25) -45 947 -28 289 -291

Avgår: ej räntebärande skuld till Ericsson -32 047 -43 050 0

Senior nettoskuld -5 947 -28 289 7 718

EBITDA 63 654 64 043 4 308

Senior nettoskuld/EBITDA (ggr) -0,1 -0,4 1,8

Förändringen i senior nettoskuld/EBITDA under 2014/2015 var främst en följd av det lån på 40 000 KSEK som upptogs för förvärvet av Tele & 
Datanät Fiberoptik i Örebro AB (not 34).

Koncernens soliditet uppgick till 52 % (41 %).

Senior nettoskuld i förhållande till EBITDA per 31 augusti 2015, 31 augusti 2014 och 1 september 2013 var som följer:

3.3   beräkning av verkligt värde

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, 
utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna 
definieras enligt följande:

• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för  
 identiska tillgångar eller skulder (nivå 1)

• Andra observerbara data för tillgången eller skulder än    
 noterade priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt  

 

 (dvs. som prisnoteringar) eller indirekt (dvs. härledda från pris- 
 noteringar)  (nivå 2).

• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på  
 observerbara marknadsdata (dvs. ej observerbara data) (nivå 3).

Följande tabell visar koncernens skulder värderade till verkligt värde 
per 31 augusti 2015. Koncernen hade vid denna tidpunkt inga 
tillgångar som värderades till verkligt värde. 

Koncernen  Nivå 3 Summa

Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen  

Tilläggsköpeskilling   3 646 3 646

Summa skulder  3 646 3 646

  

Koncernen hade inga tillgångar eller skulder som värderades till verkligt värde per 31 augusti 2014 eller 1 september 2013.
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finansiella instrument i nivå 3
Den 1 september 2014 förvärvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i 
Proximion AB (se not 34). Som del av erlagd köpeskilling ingår en til-
läggsköpeskilling som i förvärvsanalysen maximalt kan uppgå till 8 000 
KSEK. Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad köpeskilling, 
3 646 KSEK, uppskattades genom tillämpning av den s.k. avkastnings-
värdeansatsen. Uppskattningarna av verkligt värde baseras på en dis-
konteringsränta som baseras på en 2-årig Statsobligation om ca 0,2 % 
och en antagen sannolikhetsjusterad EBIT i Proximion.

Beräkningen av verkligt värde per 2015-08-31 föranledde ej någon re-
sultateffekt.

not 4   viktiga uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på his-
torisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida 
händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 

Viktiga uppskattningar och bedömningar för  
redovisningsändamål 

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De up-
pskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kom-
mer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De 
uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan. 

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill 

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov förelig-
ger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i 
not 2. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs 
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa 
uppskattningar göras. Ytterligare beskrivning av nedskrivningsprövning av 
goodwill, samt väsentliga antaganden som ingår i modellen för denna, 
återfinns i not 17.

Garantireserv

Koncernen reserverar för garantiåtagande utifrån historisk erfarenhet 
samt utifrån individuell bedömning av transaktioner som kan föranleda 
garantikostnader.

Inkuransreserv

Om nettoförsäljningen är lägre än anskaffningsvärdet upprättas en vär-
dereserv för lagerinkurans. Det totala lagervärdet efter gjorda inkurans-
värderingar, var per 2015-08-31, 164 295 KSEK (78 081). Utnyttjad 
inkuransavsättning under året uppgick till 12 800 KSEK. Ny inkurans-
avsättning under året uppgick till 700 KSEK och omklassifficering av åter-
stående lagerrabatt på 9 000 KSEK till inkurans. Total inkuransreserv per 
2015-08-31 uppgick till 31 000 KSEK.

not 5   segmentsinformation

Hexatronic är en innovativ svensk koncern specialiserad på fiberkom-
munikation. Koncernen levererar produkter och lösningar för optiska 
fibernät och tillhandahåller ett komplett sortiment av passiv infrastruktur 
till telekomföretag. 

Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den 
interna rapportering som lämnas till den högste verkställande 
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funk-
tion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelse-
segmentens resultat. Hexatronics verksamhet består av rörelsesegmentet 
Fiberoptiska kommunikationslösningar.

Rörelsesegmentet redovisas enligt samma redovisningsprinciper som 
koncernen. 

En uppdelning av intäkterna från alla produkter och tjänster ser ut som 
följer:

                                                                                                                                                                     Koncernen            Moderföretaget 

Analys av intäkter per intäktsslag 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014

Varuförsäljning 619 716 497 295 0 0 

Tjänsteförsäljning 7 623 0 22 666 2 349

   627 338 497 295 22 666 2 349



49årsredovisning 2015 | hex atronic

styrelse 2015noterstyrelse 2015noter

Koncernen har sitt säte i Sverige. Intäkterna från externa kunder i 
Sverige uppgår till 401 117 KSEK (277 490 KSEK) och summa intäkter 
från externa kunder i andra länder uppgår till 226 221 KSEK (219 805 KSEK). 
Fördelningen av intäkter från externa kunder per land framgår i not 6 nedan. 

Summa anläggningstillgångar, andra än finansiella instrument och up-
pskjutna skattefordringar (det finns inga tillgångar i samband med för-
måner efter avslutad anställning eller rättigheter enligt försäkringsavtal), 

som är lokaliserade i Sverige uppgår till 125 999 KSEK (2014-08-31: 25 
276 KSEK, 2013-09-01: 5 012 KSEK) och summan av sådana anläggnings-
tillgångar lokaliserade i andra länder uppgår till 14 KSEK (2014-08-31: 0 
KSEK, 2013-09-01: 0 KSEK).

Intäkter om cirka 148 000 KSEK (122 000 KSEK) avser en enskild extern 
kund.

Nettoomsättning per geografiskt område                                                                                                                                                   Koncernen

   2014/2015 2013/2014

Nettoomsättning uppdelad på intäktsslag

Varuförsäljning 619 716 497 295

Tjänsteförsäljning 7 623 0  

Totalt  627 338 497 295

 

Nettoomsättningens fördelning

Sverige 401 117 277 490

Nya Zeeland 43 785 75 853 

Norge 35 959 21 838

Kina  35 902 39 393

USA  20 495 1 111

Övriga länder 90 080 81 611

   627 338 497 295 

   

Moderföretaget har endast tjänsteintäkter från dotterföretag i koncernen.

not 7   övriga rörelseintäkter 

Övriga rörelseintäkter                                                                                                                                                                                   Koncernen

   2014/2015 2013/2014

Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag

Aktiverade utvecklingskostnader 1 076 0

Erhållna bidrag 2 585 0

Negativ goodwill 0 8 183

Resultat från andelar i koncernföretag 0 574

Övriga poster 273 0

   3 934 8 757 

 

I samband med förvärvet av Hexatronic Cables & Interconnect AB 2013-12-01 uppstod en negativ goodwill uppgående till  
-8 183 KSEK, vilken har intäktsförts i samband med förvärvet. För ytterligare information om förvärvet, se not 34.

not 6   nettoomsättningens fördelning
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not 8   leasingavtal 

Operationell leasing

Koncernen innehar leasingavtal avseende bilar, skrivare/kopiatorer, maskiner och dylikt samt hyra av lokaler. Framtida minimileaseavgifter enligt 
icke uppsägningsbara operationella leasingavtal gällande vid rapportperiodens slut förfaller till betalning enligt följande:

Koncernen 2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01

Inom ett år 20 887 14 049 1 196

Senare än ett men inom fem år 63 938 56 337 3 892

Senare än 5 år 34 988 41 731 0

Koncernen totalt 119 813 112 118 5 088

Kostnader för operationell leasing i koncernen har under räkenskapsåret uppgått till 15 870 KSEK (2 758 KSEK).

Moderföretaget 2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01

Inom ett år 897 777 660

Senare än ett men inom fem år 1 665 2 262 2 696

Senare än 5 år 0 0 0

Moderföretaget totalt 2 562 3 039 3 356

Kostnader för operationell leasing i moderföretaget har under räkenskapsåret uppgått till 1 126 KSEK (10 KSEK).

not 9   ersättningar till revisorerna

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag.

                                                                                                                                                                     Koncernen            Moderföretaget 

PwC 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014

Revisionsuppdrag 837 402 302 70

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 382 537 382 537

Skatterådgivning 80 0 80 0

Övriga tjänster 1 504 0 1 504 0

   2 803 939 2 268 607
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not 10   transaktioner med närstående 

Gert Nordin äger 18,4 %, Göran Nordlund via bolag äger 12,0 % och Jonas Nordlund äger 10,6 % av aktierna i Hexatronic Group AB och bedöms 
ha betydande inflytande över koncernen. För resterande 59 % av aktierna är spridningen stor, där ingen enskild person har en större ägarandel 
än 8,1 %. Andra närstående parter är samtliga dotterföretag inom koncernen samt ledande befattningshavare i koncernen, dvs. styrelsen och 
företagsledningen, samt dess familjemedlemmar.

Följande transaktioner har skett med närstående:

Försäljning av varor och tjänster 

                                                                                                                                                             Koncernen          Moderföretaget 

       2014/2015 2013/2014 2014/2015  2013/2014

Försäljning av koncerngemensamma tjänster till dotterförtag 0 0 22 225 2 348

  

   0 0  22 225  2 348 

Köp av varor och tjänster 

                                                                                                                                                                     Koncernen            Moderföretaget 

   2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014

Konsulttjänster från Göran Nordlund (styrelseordförande) 206 362 206 362

Emissionsgaranti och lånegaranti (Göran Nordlund) 60 159 60 159

Emissionsgaranti  (Jonas Nordlund) 120 0 120 0

Emissionsgaranti (Martin Åberg och Erik Selin via Chirp AB) 300 0 300 0

Emissionsgaranti (Erik Fischbeck med partner via ERRO Holding AB) 204 0 204 0

Emissionsgaranti (Martin Åberg) 120 0 120 0

Hyresavtal med Fastighets AB Balder  2 578 0 871 0

Inköp av tjänster från dotterföretag 0 0 951 1 614

   3 588 521 2 832 2 135 
 

Fordringar och skulder vid periodens slut till följd av  

försäljning och köp av varor och tjänster  

                                                                                                                                                                       Koncernen            Moderföretaget 

   2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014

Fordringar på närstående:

- Fordringar  på koncernföretag 0 0  41 775 24 761

Skulder till närstående:    

- Tilläggsköpeskilling avseende Proximion AB 3 646 0 3 646 0

- Skulder  till koncernföretag 0 0 26 630 15 338

   3 646 0 30 276 15 338

Koncernen har en skuld till bolaget Chirp AB som direkt eller indirekt ägs av Erik Selin (styrelseledamot) och Martin Åberg (VD i Proximion AB) 
som avser en tilläggsköpeskilling avseende förvärvet av Proximion AB. Enligt avtalet kan tilläggsköpeskillingen bli maximalt 8 000 KSEK, och 
baseras på rörelseresultatet från 1 januari 2014 till 31 augusti 2016 i Proximion AB. Den är i förvärvsanalysen värderad till 3 646 KSEK.

    

Koncernen hyr lokaler av Fastighets AB Balder där koncernens styrelseledamot Erik Selin har bestämmande inflytande sedan 2014/15. Hyreskontraktet 
ingicks på normala kommersiella villkor på affärsmässiga grunder innan Erik Selin blev ledamot av koncernens styrelse.

    

Av moderföretagets försäljning utgör 98 % (100 %) försäljning till koncernföretag, och av moderföretagets inköp utgör 5 % (32 %) inköp från 
koncernföretag. 

    

Tjänster köps och säljs till dotterföretag på normala kommersiella villkor.

    

Ersättningar till ledande befattningshavare framgår av not 11.
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koncernen

Koncernen   2014/2015 2013/2014 

Löner och andra ersättningar   93 897 48 509

Sociala avgifter   27 349 17 445

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer   9 635 4 281

Koncernen totalt   130 881 70 235

Löner och andra ersättningar  2014/2015 2014/2015 2013/2014 2013/2014

   Löner och Pensions- Löner och Pensions- 

   andra kostnader andra kostnader 

   ersättningar  ersättningar   

   (varav tantiem)  (varav tantiem)

Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 7 033 767 1 961 129

(varav tantiem) (838) (0) (0) (0)

Övriga anställda 86 864 8 868 46 548 4 152

Koncernen totalt  93 897 9 635 48 509 4 281 

Könsfördelning i koncernen för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare    
   2014/2015 2013/2014

    Antal på Varav Antal på Varav 

   balansdagen kvinnor balansdagen kvinnor   

Styrelseledamöter 5 1 5 1

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 7 0 2 0

Koncernen totalt  12 1 7 1 

   

    

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land 

    2014/2015   2013/2014

   Medelantal Varav Medelantal Varav 

   anställda kvinnor anställda kvinnor 

Sverige 7 4 0 0

Summa moderföretag 7  4 0  0 

   

Dotterföretag    

Sverige 191  44 125  33

Norge 2  2 0  0

Finland 1  0 1  0

Summa dotterföretag  194  46 126  33

Koncernen totalt 201  50 126  33 

  

Ersättningar till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare koncernen 

     2014/2015 2013/2014

Löner och andra ersättningar   7 033 1 961

(varav tantiem)   (838) (0)

Pensionskostnader   767 129

Antalet personer   12 7

Koncernen totalt   7 800 2 090

  

Information om aktuella teckningsoptioner återfinns i not 27.

ledningsgrupp 2015noterledningsgrupp 2015noter

not 11   ersättningar till anställda mm.
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moderföretaget

Moderföretaget    2014/2015  2013/2014

Löner och andra ersättningar    6 478  349

Sociala avgifter    2 266  107

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer    726  39

Moderföretaget totalt     9 469  495

Löner och andra ersättningar  2014/2015  2014/2015 2013/2014  2013/2014

   Löner och Pensions-  Löner och Pensions- 

   andra  kostnader andra  kostnader 

   ersättningar   ersättningar   

   (varav tantiem)   (varav tantiem)

Styrelseledamöter, verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 3 264 411 349 39

(varav tantiem) (711) (0) (0) (0)

Övriga anställda 3 214 315 0 0

Moderföretaget totalt  6 478 726 349 39 

   

Könsfördelning i moderföretaget för styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare

    2014/2015   2013/2014  

   Antal på  Varav Antal på  Varav  

   balansdagen  kvinnor balansdagen  kvinnor

Styrelseledamöter 5  1 5  1

Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 2  0 1  0

Moderföretaget totalt  7  1 6  1

Medelantal anställda med geografisk fördelning per land 

     2014/2015                              2013/2014  

   Medelantal  Varav Medelantal  Varav  

   anställda  kvinnor anställda  kvinnor 

Sverige 8  4 0  0

Summa moderföretag 8  4 0  0

  

Ersättningar till styrelse, VD och andra ledande befattningshavare moderföretaget       
      2014/2015  2013/2014

Löner och andra ersättningar     3 264  349

(varav tantiem)    (711)  (0)

Pensionskostnader    411  39

Antalet personer    8  6

      3 675  388

 

styrelse 2015noterstyrelse 2015noter
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pensioner

Koncernen har både förmånsbestämda och premiebestämda pensions-
planer. Pensionskostnaden avser den kostnad som påverkat årets resul-
tat. 

Förmånsbestämda pensionsplaner

Koncernen har ITP 2-planer vilket är förmånsbestämda pensionsplaner 
som tryggas genom försäkring i Alecta. För mer information kring redo-
visningsprinciperna för dessa pensionsplaner, se not 2.17. Förväntade 
avgifter nästa rapportperiod för ITP 2-försäkringar som är tecknade i 
Alecta uppgår till 4,8 MSEK.

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas 
tillgångar i procent av försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas 
försäkringstekniska metoder och antaganden, vilka inte överensstäm-
mer med IAS 19. Den kollektiva konsolideringsnivån ska normalt tillåtas 
variera mellan 125 och 155 procent. Om Alectas kollektiva konsolide-
ringsnivå understiger 125 procent eller överstiger 155 procent ska åtgär-
der vidtas i syfte att skapa förutsättningar för att konsolideringsnivån 
återgår till normalintervallet. Vid låg konsolidering kan en åtgärd vara 
att höja det avtalade priset för nyteckning och utökning av befintliga för-
måner. Vid hög konsolidering kan en åtgärd vara att införa premiere-
duktioner. 

ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvoden enligt bolags-
stämmans beslut. 

Till ledningen har bolagsstämman beslutat om följande riktlinjer avse-
ende ersättning.

Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningsha-
vare utgörs av grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner samt finan-
siella instrument m.m. Med andra ledande befattningshavare avses de 
7 personer som tillsammans med verkställande direktören utgör kon-
cernledningen. För koncernledningens sammansättning, se sidan 29.

Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning skall stå i propor-
tion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. För verkställande 
direktören är den rörliga ersättningen maximerad till 50 % av grundlö-
nen. För andra ledande befattningshavare är den rörliga ersättningen 
maximerad till 50 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen baseras 
på utfallet i förhållande till individuellt uppsatta mål.

Övriga förmåner till verkställande direktören och andra ledande befatt-
ningshavare utgår som del av den totala ersättningen.

ersättningar och övriga förmåner 2014/2015
   Grundlön/ Rörlig Övriga Pensions- Summa  

   Styrelsearvode ersättning förmåner kostnader  

Göran Nordlund, styrelseordförande 60 0 0 0 60 

Gert Nordin, styrelseledamot 592 0 42 35 668

Magnus Johansson, styrelseledamot t.o.m. 2014-12-18 40 0 0 0 40

Erik Fischbeck, styrelseledamot t.o.m. 2014-12-18 749 0 0 63 812

Gabriella Rymark, styrelseledamot t.o.m. 2014-12-18 40 0 0 0 40

Anders Persson, styrelseledamot fr.o.m. 2014-12-18 60 0 0 0 60

Malin Persson, styrelseledamot fr.o.m. 2014-12-18 60 0 0 0 60

Erik Selin, styrelseledamot fr.o.m. 2014-12-18 60 0 0 0 60

Henrik Larsson Lyon, verkställande direktör 1 679 628 72 297 2 676

Andra ledande befattningshavare, (5 personer) 2 855 210 144 371 3 581

Summa  6 195 838 258 767 8 058  

     

ledningsgrupp 2015noter
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ersättningar och övriga förmåner 2013/2014

   Grundlön/ Rörlig Övriga Pensions- Summa  

   Styrelsearvode ersättning förmåner kostnad  

Göran Nordlund, styrelseordförande 40 0 0 0 40

Gert Nordin, styrelseledamot 594 0 43 30 667

Magnus Johansson, styrelseledamot t.o.m. 2014-12-18 40 0 0 0 40

Erik Fischbeck, styrelseledamot t.o.m. 2014-12-18 544 0 0 39 583

Gabriella Rymark, styrelseledamot t.o.m. 2014-12-18 40 0 0 0 40

Sven-Erik Nowicki, styrelseledamot t.o.m. 2013-12-18 40 0 0 0 40

Henrik Larsson Lyon, verkställande direktör 120 0 6 39 165

Andra ledande befattningshavare, (2 personer) 543 0 46 21 610

Summa 1 961 0 95 129 2 185  

   

pensioner

Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år.

Pensionspremien ska uppgå till 30 % av den pensionsgrundande lönen. 
Med pensionsgrundande lön avses fast grundlön.

För andra ledande befattningshavare varierar pensionsåldern mellan 
60 och 65 år. Pensionsavtalet anger att pensionspremien varierar mellan 
14 - 25 % av den pensionsgrundande lönen.

avgångsvederlag 

Verkställande direktörens anställningsavtal innefattar en uppsägnings-
tid på sex månader från VD’s sida och tolv månader 

från bolagets sida, samt ett avgångsvederlag. Avgångsvederlaget gäller 
från det att VD fyller 50 år och utgår då med en månadslön (fast) för 
varje år äldre VD är då uppsägning sker. Det innebär exempelvis om VD 
sägs upp vid 52 års ålder uppgår avgångsvederlaget till två månadslöner. 
Avgångsvederlaget avräknas inte mot andra inkomster. Vid uppsägning 
från verkställande direktörens sida utgår inget avgångsvederlag.

Mellan företaget och andra ledande befattningshavare gäller en ömsesidig 
uppsägningstid om 3-12 månader. Inga avgångsvederlag finns avtalade 
med övriga ledande befattningshavare.

not 12   finansiella intäkter/ränteintäkter och liknande resultatposter

                                                                                                                                                             Koncernen           Moderföretaget 

   2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014

Kursdifferenser på likvida medel 58 0 58 0

Räntor 388 110 369 0

   446 110 427 0

not 13   finansiella kostnader/räntekostnader och liknande resultatposter

         

                                                                                                                                                             Koncernen           Moderföretaget 

   2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014

Kursdifferenser på likvida medel -652 -381  -13 0

Övriga räntekostnader -1 177 -370  -1 217 -36

Övriga finansiella kostnader 0 -458  0 -295

   -1 830 -1 209 -1 230 -331

  

styrelse 2015noter
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not 14   inkomstskatt/skatt på årets resultat

                                                                                                                                                                     Koncernen            Moderföretaget 

   2014/2015 2013/2014  2014/2015  2013/2014

Aktuell skatt:   

Aktuell skatt på årets resultat 9 669 10 388    1 919  0

Summa aktuell skatt  9 669  10 388    1 919   0

Uppskjuten skatt (Not 19)  1 470  1 118    834   -961

Inkomstskatt  11 138  11 506    2 753   -961 

  

Inkomstskatten på resultatet skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av vägd genomsnittlig skattesats för 
resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

                                                                                                                                                                     Koncernen            Moderföretaget 

   2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/2014

Inkomstskatt beräknad enligt nationella skattesatser gällande resultat i respektive land  10 708  12 813  2 778  -1 117

Skatteeffekter av:         

-  Ej avdragsgilla kostnader  847  314  10  160

- Ej skattepliktiga intäkter  -5  -2 262  -1  0

- Skatt på föreågende års resultat  -17  -38  0 -38

- Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats 286  680   0  34

- Utnyttjande av förlustavdrag som tidigare ej redovisats -679  0  -34  0

Skattekostnad  11 138  11 506    2 753   -961 

Vägd genomsnittlig skattesats för Koncernen är 23 % (20 %) och Moderföretaget är 22 % (22 %). 

not 15   resultat per aktie

Under året emitterade moderföretaget stamaktier till ett pris understigande börskurs vilket gav upphov till ett fondemissionselement, vilket innebär 
att vägt genomsnittligt antal aktier vid beräkning av resultat per aktie har justerats. Även jämförelseperioden 2013/2014 har räknats om med 
2014/2015 års fondemissionselement. Under 2013/2014 emitterade moderföretaget också stamaktier vilka gav upphov till ett fondemissionselement 
vilket har justerats för.

Före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt ge-
nomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Det har inte förekommit några återköpta aktier som innehas som egna aktier av moderfö-
retaget under perioden.

                  Koncernen

     2014/2015  2013/2014

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare    37 429  46 506

Totalt    37 429  46 506

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (antal)  

Per 31 augusti    28 602 411  21 208 571

Fondemissionselement     767 794   2 393 614

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier med hänsyn tagen till fondemissionselement    29 370 204   23 602 185 

     

ledningsgrupp 2015noter
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styrelse 2015noter

Efter utspädning

Resultat per aktie efter utspädning beräknas genom att det resultat som är hänförligt till moderföretagets aktieägare divideras med ett vägt 
genomsnittligt antal utestående aktier under perioden. Det har inte förekommit några återköpta aktier som innehas som egna aktier av moder-
företaget under perioden.

                            Koncernen 

     2014/2015 2013/2014

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare   37 429 46 506

Totalt   37 429 46 506

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (antal) vid beräkning av resultat per aktie före utspädning

Per 31 augusti 2014    23 602 185

Teckningsoptionsprogram 1 och 2    1 056 774

Teckningsoptionsprogram 3    822 581

      

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (antal) vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning

Per 31 augusti 2014    25 481 540

      

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (antal) vid beräkning av resultat per aktie före utspädning

Per 31 augusti 2015    29 370 204

Teckningsoptionsprogram 1 och 2    832 836

Teckningsoptionsprogram 3    753 731

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (antal) vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning

Per 31 augusti 2015    30 956 772 

     

Vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier (antal) vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning

– Per 1 september 2013 - antal utestående aktier    13 500 000

– Fondemissionselement     2 393 614 

– Apportemission The Blue Shift - september 2013    1 440 000

– Nyemissioner  - januari 2014    6 268 571

– Teckningsoptionsprogram 1 och 2 - september 2013    1 056 774

– Teckningsoptionsprogram 3 - december 2013    822 581

– Per 31 augusti 2014 - genomsnitt 2014    25 481 540

– Per 1 september 2014  - antal utestående aktier    24 342 857

– Fondemissionselement     767 794 

– Nyemission - Proximion - september 2014    2 073 684

– Apportemission TD - mars 2015    316 456

– Nyemissioner  - maj 2015    1 869 414

– Teckningsoptionsprogram 1 och 2 - september 2013    832 836

– Teckningsoptionsprogram 3 - december 2013    753 731

– Per 31 augusti 2015 - genomsnitt 2015    30 956 772

För ytterligare information om respektive optionsprogram ovan hänvisas till not 27. 
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not 16   valutakursdifferenser

Valutakursdifferenser har redovisats i resultaträkningen enligt följande:

   Koncernen    Moderföretaget

   2015-08-31  2014-08-31  2015-08-31  2014-08-31

Nettoomsättning (not 5, 6)  557 -3 252   221  0

Finansiella poster netto (not 12, 13)  -594 1   45  0

Summa valutakursdifferenser i resultaträkningen  -38 -3 251   266  0

not 17   immateriella tillgångar

Koncernen      
    Balanserade Kund- Varumärken Goodwill Summa

   utgifter för  relationer

   utvecklings-

   arbeten

Per 1 september 2013      

Anskaffningsvärde 2 010 0 0 4 905 6 915 

Ackumulerade avskrivningar -1 800 0 0 -818 -2 618 

och nedskrivningar     

Redovisat värde 210 0 0 4 088 4 298 
    

      

Räkenskapsåret 2013/2014     

Ingående redovisat värde 210 0 0 4 088 4 298 

Inköp/upparbetning 0 0 0 1 040 1 040 

Ökning genom rörelseförvärv  0 6 476 8 301 1 662 16 440 

Avskrivningar  -181 -1 093 -669 0 -1 943

Utgående redovisat värde 29 5 383 7 632 6 790 19 835 
    
Per 31 augusti 2014     

Anskaffningsvärde 2 010 6 476 8 301 7 607 24 394 

Ackumulerade avskrivningar  -1 981 -1 093 -669 -818 -4 561 

och nedskrivningar     

Redovisat värde 29 5 383 7 632 6 790 19 835 

    

Räkenskapsåret 2014/2015     

Ingående redovisat värde 29 5 383 7 632 6 790 19 835 

Inköp/upparbetning  1 369 0 0 0 1 369 

Ökning genom rörelseförvärv 133 32 357 16 098 17 635 66 223 

Avskrivningar -145 -3 204 -1 635 0 -4 984

Utgående redovisat värde 1 387 34 536 22 095 24 425 82 443 
    

Per 31 augusti 2015     

Anskaffningsvärde 3 513 38 833 24 399 25 242 91 987 

Ackumulerade avskrivningar  -2 126 -4 297 -2 304 -818 -9 544 
och nedskrivningar     

Redovisat värde 1 387 34 536 22 095 24 425 82 443 
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Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

Goodwill övervakas av ledningen på koncernnivå, vilket sammanfaller med den kassagenererande enheten (KGE) på vilket goodwill fördelas. 
Följande är en sammanställning av goodwill fördelat på kassagenererande enhet:

2014/2015 Ingående redovisat värde Tillägg  Försäljning  Nedskrivning Övriga justeringar Utgående redovisat värde

Koncernen totalt 6 790 17 635  0  0 0 24 425

2013/2014 Ingående redovisat värde Tillägg  Försäljning  Nedskrivning Övriga justeringar Utgående redovisat värde

Koncernen totalt 4 088 2 702  0  0 0 6 790

Återvinningsbart belopp för en KGE har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida 
kassaflöden före skatt baserade på finansiella budgetar som godkänts av företagsledningen och som täcker en femårsperiod. Kassaflöden 
bortom femårsperioden extrapoleras med hjälp av bedömd tillväxttakt enligt uppgift nedan. Tillväxttakten överstiger inte den långfristiga till-
växttakten för fiberoptiska marknaden där berörd KGE verkar.

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden:

Årlig volymtillväxt i snitt för de första fem åren är 15 %.

Vägd genomsnittlig tillväxttakt på 2 % använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden.

Diskonteringsränta på 23 % före skatt använd vid nuvärdeberäkning av uppskattade framtida kassaflöden.

Ledningen har bedömt att den årliga volymtillväxten för KGE över den femåriga prognosperioden är ett viktigt antagande. Försäljningsvolymen i res-
pektive period är den huvudsakliga orsaken till utvecklingen av intäkter och kostnader. Den årliga volymtillväxten baseras på tidigare resultat och 
ledningens förväntningar på marknadsutvecklingen. Den långsiktiga tillväxttakt som används överensstämmer med de prognoser som finns i 
branschrapporter. De diskonteringsräntor som används anges före skatt och återspeglar specifika risker som gäller för rörelsesegmentet.

Ingen rimlig förändring i viktiga antaganden skulle innebära att det redovisade värdet skulle överstiga återvinningsvärdet.

not 18   materiella anläggningstillgångar

Koncernen                         

   Byggnader Maskiner och andra Inventarier, verktyg  Summa    

   och mark tekniska anläggningar och installationer 

Per 1 september 2013    

Anskaffningsvärde 0 5 319 2 566 7 885

Ackumulerade avskrivningar  0 -4 972 -2 200 -7 172

   

Redovisat värde 0 347 367 714 
   

Räkenskapsåret 2013/2014    

Ingående redovisat värde 0 347 367 714

Inköp 0 5 158 2 573 7 731

Försäljning och utrangeringar 0 -4 008 -1 691 -5 699

Försäljning och utrangeringar 0 3 988 1 698 5 685

Avskrivningar  0 -332 -149 -481

Nedskrivningar  0 0 -2 508 -2 508

Utgående redovisat värde 0 5 152 289 5 441

      

Per 31 augusti 2014    

Anskaffningsvärde  0 6 469 3 448 9 917

Ackumulerade avskrivningar 0 -1 317 -3 159 -4 476

Redovisat värde 0 5 152 289 5 441 
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ledningsgrupp 2015noter

Koncernen                    
     

   Byggnader Maskiner och andra Inventarier, verktyg  Summa    

   och mark tekniska anläggningar och installationer  

  

Räkenskapsåret 2014/2015        

Ingående redovisat värde 0 5 152 289 5 441

Inköp 2 384 2 021 5 784 10 188

Ökning genom rörelseförvärv  0 36 495 27 36 522

Avskrivningar  -56 -8 206 -457 -8 719

Utgående redovisat värde 2 328 35 462 5 643 43 432

Per 31 augusti 2015    

Anskaffningsvärde 2 384 44 985 9 258 56 627

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -56 -9 523 -3 616 -13 195

Redovisat värde 2 328 35 462 5 643 43 432

Moderföretaget

Under räkenskapsåret 2014/15 har moderföretaget investerat för 240 KSEK i inventarier. Tidigare år finns inga investeringar i moderföretaget. 
Under året gjordes avskrivningar med 32 KSEK.

not 19   uppskjuten skatt

Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder fördelas enligt följande:  

                                                                                                                   Koncernen                                                                Moderföretaget

Uppskjutna skattefordringar                                                         2015-08-31                       2014-08-31                       2015-08-31                       2014-08-31

Uppskjutna skattefordringar som ska  0 0 127 961 

regleras inom 12 månader     

Summa uppskjutna skattefordringar 0 0 127 961 

     

Uppskjutna skatteskulder 

Uppskjutna skatteskulder som ska  23 872 2 992 0 0 

regleras efter mer än 12 månader     

Uppskjutna skatteskulder som ska  2 952 1 470 0 0 

regleras inom 12 månader.     

Summa uppskjutna skatteskulder  26 824 4 461 0 0 
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Förändring i uppskjutna skattefordringar och skatteskulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som gjorts inom samma skatterättsliga  

jurisdiktion, framgår nedan:

koncernen

Uppskjutna skatteskulder Immateriella  Materiella Övrigt Summa

   anläggningstillgångar anläggningstillgångar   

Per 1 september 2013 0 0 93 93

Redovisat i resultaträkningen -388 0 1 506 1 118

Tillkommet genom rörelseförvärv 3 251 0 0 3 251

Per 31 augusti 2014 2 863 0 1 598 4 461

Redovisat i resultaträkningen -1 065 -1 419 3 953 1 470

Tillkommet genom rörelseförvärv 10 660 7 094 3 139 20 893

Per 31 augusti 2015 12 458 5 675 8 690 26 824

      

moderföretaget     
    
Uppskjutna skattefordringar  Aktierelaterade ersättningar Övrigt Summa 

Per 1 september 2013  0 0 0

Redovisat i resultaträkningen  127 834 961

Per 31 augusti 2014  127 834 961

Redovisat i resultaträkningen  0 -834 -834

Per 31 augusti 2015  127 0 127
 

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är sannolikt att de kan tillgodogöras 
genom framtida beskattningsbara vinster. Koncernen redovisade inte uppskjutna skattefordringar uppgående till 286 KSEK (680 KSEK), avseende 
förluster uppgående till 1 482 KSEK (3 091 KSEK), som kan utnyttjas mot framtida beskattningsbar vinst. Underskottsavdrag i svenska bolag 
förfaller inte vid någon given tidpunkt. Underskottsavdraget för 2014/15 avser filial i Finland och förfaller inom 10 år.

not 20   andelar i koncernföretag

SEK

Moderföretaget   2015-08-31 2014-08-31

Ingående anskaffningsvärde  31 119 538 3 316 300

Förvärv  133 879 659 27 919 538

Avyttringar   -116 300

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde  164 999 197 31 119 538 

Utgående redovisat värde  164 999 197 31 119 538 

 

Ytterligare information om förvärv lämnas i not 34.   
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ledningsgrupp 2015noter

moderföretaget           

Företag  Antal/Kap.   

Organisationsnummer  Säte andel % 2015-08-31 2014-08-31

Hexatronic Elektronik & Data  3 000 200 000 200 000

556494-3990 Göteborg 100%   
 

Memoteknik Sweden AB  7 576 4 000 000 4 000 000

556479-0458 Skellefteå 100%   
 

The Blue Shift AB  10 000 8 036 000 8 036 000

556574-2862 Stockholm 100%   
 

Hexatronic Cables & Interconnect AB  1 000 18 883 538 18 883 538

556514-9118 Hudiksvall 100%   
 

Proximion AB  58 058 58 581 786 0

556915-7323 Stockholm 100%   
 

Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB  1 000 63 620 848 0

556252-0352 Örebro 100%   

 

Hexatronic AS  1 000 9 718 068 0

998 804 795 Engelsviken 100%   
 

Hexatronic (Tianjin) Trading Co., Ltd.  0 1 958 957 0

120116400016890  100%   

       

     164 999 197 31 119 538

not 21   finansiella instrument per kategori  

koncernen

Tillgångar i balansräkningen Lånefordringar och kundfordringar Summa

31 augusti 2015   

Kundfordringar 137 443 137 443 

Övriga fordringar 3 172 3 172 

Likvida medel 45 947 45 947 

Summa 186 562 186 562 

 

31 augusti 2014  

Kundfordringar 141 363 141 363 

Övriga fordringar  6 617 6 617 

Likvida medel 28 289 28 289 

Summa 176 269 176 269 

1 september 2013  

Kundfordringar  11 019 11 019 

Övriga fordringar  3 020 3 020 

Likvida medel 291 291 

 

Summa 14 330 14 330 
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koncernen

Skulder i balansräkningen Övriga finansiella  Skulder till verkligt värde Summa

   skulder via resultaträkningen

31 augusti 2015 

Skulder till kreditinstitut 40 000 0 40 000

Leverantörsskulder 73 034 0 73 034

Övriga kortfristiga skulder 32 047 3 646 35 693

Upplupna kostnader 12 986 0 12 986

Summa 158 067 3 646 161 713

31 augusti 2014  

Leverantörsskulder 53 571 0 53 571

Övriga kortfristiga skulder 10 930 0 10 930

Upplupna kostnader 8 499 0 8 499

Summa 73 000 0 73 000

1 september 2013

Skulder till kreditinstitut 4 597 0 4 597

Övriga långfristiga skulder 3 412 0 3 412

Leverantörsskulder 3 867 0 3 867

Övriga kortfristiga skulder 1 538 0 1 538

Upplupna kostnader 1 327 0 1 327

Summa 14 742 0 14 742

   

not 22   kundfordringar 
     Koncernen                         Moderföretaget 

    2015-08-31 2014-08-31  2013-09-01 2015-08-31 2014-08-31

Kundfordringar  137 581 142 363  11 019 0 0 

Reservering för osäkra kundfordringar  -138 -1 000  0 0 0 

Kundfordringar – netto  137 443 141 363  11 019 0 0

Per den 31 augusti 2015 uppgick fullgoda kundfordringar till 137 443 KSEK (2014-08-31:141 363 KSEK, 2013-09-01: 11 019 KSEK) för koncernen. 
Per den 31 augusti 2015 uppgick fullgoda kundfordringar till 0 KSEK (0 KSEK) för moderföretaget.

Per den 31 augusti 2015 var kundfordringar uppgående till 27 059 KSEK (2014-08-31: 16 578 KSEK, 2013-09-01: 10 KSEK) förfallna men utan att 
något nedskrivningsbehov ansågs föreligga för koncernen. För moderföretaget uppgick det till 0 KSEK (0 KSEK). De förfallna fordringarna avser 
ett antal kunder vilka tidigare inte haft några betalningssvårigheter.

Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan:    
    Koncernen  

   2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01

1-30 dagar 9 947 9 526 5 

31-60 dagar 6 403 3 672 5 

> 61 dagar 10 708 3 379 0 

Summa förfallna kundfordringar 27 059 16 578 10 

  

Per den 31 augusti 2015 har koncernen redovisat kundfordringar där nedskrivningsbehov föreligger på 138 KSEK (2014-08-31:1 000 KSEK, 2013-
09-01: 0 KSEK). För moderföretaget uppgick det till 0 KSEK (0 KSEK). De individuellt bedömda fordringarna där nedskrivningsbehov föreligger 
avser i huvudsak kunder som oväntat hamnat i en svår ekonomisk situation. Bedömning har gjorts att en del av fordringarna förväntas kunna 
återvinnas. Åldersanalysen av dessa är som följer:
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    Koncernen

   2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01

1 till 6 månader 12 0 0 

Mer än 6 månader 126 1 000 0

     138 1 000 0

Förändringar i reserven för osäkra kundfordringar är som följer:
     
                                                                                                                                                                                                               Koncernen

   2015-08-31  2014-08-31 

Per 1 september 1 000 0 

Reservering för osäkra fordringar  38 1 000

Återförda outnyttjade belopp -900 0 

Per 31 augusti 138 1 000 
 

Redovisade belopp, per valuta, för kundfordringar och andra fordringar är följande:
        
                                                             Koncernen                                                                                    Moderföretaget

   2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01 2015-08-31 2014-08-31

SEK  85 583 81 553 9 134 41 775 24 761

EUR  8 613 2 225 854 0 0

USD  35 347 54 515 1 031 0 0

Andra valutor 7 900 3 070 0 0 0

   137 443 141 363 11 019 41 775 24 761

Avsättningar till respektive återföringar av reserver för osäkra kundfordringar ingår i posten övriga externa kostnader i resultat-
räkningen. 

not 23   övriga fordringar 
                                                             Koncernen                                                                                    Moderföretaget

   2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01 2015-08-31 2014-08-31

Fordran leverantör 2 120 5 150 0 0 0

Övriga fordringar 1 052 1 467 3 020 0 168

   3 172 6 617 3 020 0 168

     

not 24   förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
                                                                  
        Koncernen                                            Moderföretaget

   2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01 2015-08-31 2014-08-31

Förutbetalda hyror 1 348 0 0 983 0

Förutbetalda leasingavgifter 299 0 0 73 0

Förutbetalda marknadsföringskostnader 352 0 0 8 0

Förutbetalda försäkringar 411 0 0 261 0

Övrigt 2 774 677 371 542 98
   

   5 183 677 371 1 866 98

     

not 25   likvida medel / kassa bank 
    Koncernen                                            Moderföretaget

   2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01 2015-08-31 2014-08-31

Banktillgodohavande 45 947 28 289 291 42 606 23 634

Totalt 45 947 28 289 291 42 606 23 634
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not 26   aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Koncernen

   Antal aktier (tusental) Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Summa

Per 1 september 2013 13 500 000 615 10 464 11 079 

Registrering av aktiekapital 0 56 0 56

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv 1 440 0000 36 3 600 3 636

Nyemission 9 402 857 510 48 139 48 649

Per 31 augusti 2014 24 342 857 1 217 62 203 63 420

Nyemission 5 608 242 280 46 013 46 293

Nyemission av aktier vid rörelseförvärv 2 706 595 136 47 388 47 524

Per 31 augusti 2015 32 657 694 1 633 155 604 157 237

Bolagets aktie är sedan 15 april 2014 listad på Nasdaq First North under tickern HTRO. Aktiekapitalet i Hexatronic Group AB uppgår till 1 632 
884,70 SEK fördelat på totalt 32 657 694 aktier. Kvotvärdet på aktierna är 0,05 SEK. Aktierna har ett röstvärde på en röst/aktie.

Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.    

Under räkenskapsåret har följande aktieemissioner genomförts:    

1. Riktad apportemission om 38,2 MSEK (september 2014) som del av förvärvet av Proximion.  

2. Riktad apportemission om 9,3 MSEK (mars 2015) som del av förvärvet av TD Fiberoptik. 

3. Företrädesemission om 40,6 MSEK (maj 2015) samt utnyttjande av övertilldelningsoption om 9,9 MSEK (maj 2015).

På den extra bolagsstämman 1 april beslutades det att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om 
nyemission av högst 2 500 000 aktier. Emissionen ska kunna ske med eller utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Bemyndigandet ersätter 
årsstämmans bemyndigande från den 18 december 2014.

Det totala antalet aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är 32 657 694 st. Information om aktuella teckningsoptionsprogram 
finns i not 27.  
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not 27   teckningsoptioner

Varje option ger rätt till en aktie i samtliga program. Per bokslutsdagen kvarstår alla optioner.

Existerande teckningsoptionsprogram är:

1. Tidigare teckningsoptionsprogram per 2012-12-19 riktat till Bolagets personal uppgår till 600 000 optioner med lösenkurs 3,00 SEK,  
 lösentidpunkt är 2015-12-01 - 2015-12-31. För teckningsoptionerna betalades marknadspris beräknat enligt Black & Scholes. 

2.  Tidigare ägarna till the Blue Shift (via ERRO Holding AB) erhöll vid förvärvet 720 000 teckningsoptioner med lösenkurs 4,30 SEK, lösentidpunkt  
 är 2016-09-01 - 2016-09-30. Teckningsoptionerna är marknadsvärderade enligt Black & Scholes, och ingick som en del av köpeskillingen vid  
 förvärvet av The Blue Shift. (se not 34)

3. Under 2013/14 utgavs ett teckningsoptionsprogram avseende 1 500 000 teckningsoptioner riktade till Bolagets personal med lösenkurs  
 5,00 SEK, lösentidpunkt är 2016-12-01 - 2016-12-31. Se ytterligare information nedan. 

Teckningsoptionsprogram nr 3

Teckningsoptioner tilldelades under 2013/2014 en begränsad krets anställda och ger innehavaren rätt att förvärva aktier i företaget. De tilldelade 
optionernas lösenpris är 5,00 kr. De anställda har betalt 0,32 kr per option, och marknadsvärdet per option är beräknat till 2,90 kr enligt Black & 
Scholes värderingsmodell. Därmed uppstod en förmån om 2,58 kr per option. Totalt förmånsvärde om 3 870 KSEK har redovisats som personal-
kostnad i resultaträkningen.  Optionernas lösenperiod är 2016-12-01- 2016-12-31. Koncernen har inte någon legal eller informell förpliktelse att 
återköpa eller reglera optionerna kontant.

Viktiga indata i Black & Scholes värderingsmodell var marknadskursen på tilldelningsdagen 2013-12-19 på 8,90 kr, ovanstående lösenpris, volatilitet 
på 25 %, förväntad utdelning på 0 % (0 %), förväntad löptid på optionerna på tre år och årlig riskfri ränta på 1 %.

not 28   avsättningar 
                                          
  Omstrukturering Garantiavsättningar Summa

Per 1 september 2013  0 0 0

Redovisat i resultaträkningen:

– tillkommande avsättningar   5 382 14 001 19 383

Per 31 augusti 2014  5 382 14 001 19 383

Per 1 september 2014    

Redovisat i resultaträkningen:    

– återförda outnyttjade belopp  0 -3 367 -3 367

Utnyttjat under året  -5 382 -3 300 -8 682

Per 31 augusti 2015  0 7 334 7 334

       
Kortfristig del  0 7 334 7 334

Summa avsättningar   7 334 7 334

Utgående avsättningar är garantiavsättningar för eventuella fel och brister i leverans till kund. Beloppet förväntas framöver vara enligt avsättningens 

storlek. 

not 29   upplåning 

                           Redovisat värde                            Verkligt värde

Koncernen  2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01 2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01

Långfristig        

Skulder till kreditinstitut  26 667 0 0 26 667 0 0

Övriga långfristiga skulder  0 32 120 0 0 32 120 0

Summa långfristig upplåning 26 667 32 120 0 26 667 32 120 0 
     

Kortfristig        

Skulder till kreditinstitut, inkl. checkräkningskredit 13 333 0 8 009 13 333 0 8 009

Övriga skulder  32 047 10 930 0 32 047 10 930 0

Summa kortfristig upplåning 45 380 10 930 8 009 43 380 10 930 8 009 

Summa upplåning  72 047 43 050 8 009 72 047 43 050 8 009 
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koncernen

Skulder till kreditinstitut 

Koncernens upplåning är i SEK. Koncernens upplåning består av ett lån från Nordea.

Banklånet förfaller fram till 2018-06-30 och löper med en genomsnittlig ränta på STIBOR 3 månader +1,85 % per år (2014-08-31: 0 %,  
2013-09-01: 0 % per år).

I summa upplåning ingår banklån mot säkerhet på 40 000 KSEK (2014-08-31: 0 KSEK, 2013-09-01: 0 KSEK). Säkerhet för banklån  
utgörs av koncernens aktier i dotterföretag (not 20). 

Upplåning från kreditinstitut 2015-08-31 Förfallodag  Räntesats

Nordea 40 000 2018-06-30  STIBOR 3 månader + 1,85 %

 

Checkräkningskredit

Koncernen har en beviljad checkräkningskredit i valutorna SEK om 50 000 KSEK och NOK om 1 000 KNOK som omförhandlas årligen. Av beviljad 
checkräkningskredit har 0 KSEK (0 KSEK, 0 KSEK) utnyttjats per den 31 augusti 2015. Checkräkningskrediten löper med en ränta om 1,83 % vilken 
betalas månadsvis. Villkor kopplade till checkräkningskrediten avser koncernen och dotterföretagen.

Övriga skulder

I samband med inkråmsförvärvet av Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB har Hexatronic och Ericsson kommit överens om en avbetal-
ningsplan för köpeskillingen om 62 500 KSEK. Avbetalningsplanen löper över en tvåårsperiod med amorteringar, men utan ränta. Den räntefria 
skulden redovisas 2014-08-31 både som  långfristig skuld, 32 120 KSEK och kortfristig övrig skuld 10 930 KSEK. 2015-08-31 har skulden övergått 
till kortfristig och redovisas som kortfristig övrig skuld  32 047 KSEK. Hela skulden ska enligt planen vara avbetald den 1 december 2015. Övriga 
kortfristiga skulder består även av tilläggsköpeskillingen på 3 646 KSEK till Proximion.

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Verkliga värden 
på långfristiga skulder till kreditinstitut baseras på diskonterade kassaflöden med en ränta som baseras på låneräntan på STIBOR 3 månader 

+1,85 %(2014-08-31: 0 %, 2013-09-01: 0 %) och klassificeras i nivå 2 i verkligt värde hierarkin. 

   Redovisat värde Verkligt värde

Moderföretaget  2015-08-31 2014-08-31 2015-08-31 2014-08-31

Långfristig     
Skulder till kreditinstitut 26 667 0 26 667 0

Summa långfristig upplåning 26 667 0 26 667 0

Kortfristig   

Skulder till kreditinstitut 13 333 0 13 333 0

Summa kortfristig upplåning  13 333 0 13 333 0

       

Summa upplåning  40 000 0 40 000 0

Det verkliga värdet på kortfristig upplåning motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig. Verkliga värden 
på långfristig upplåning baseras på diskonterade kassaflöden med en ränta som baseras på låneräntan på STIBOR 3 månader +1,85 % (0 %) och 
klassificeras i nivå 2 i verkligt värde hierarkin. 
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not 30   upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

                                  Koncernen            Moderföretaget

   2015-08-31  2014-08-31 2013-09-01 2015-08-31  2014-08-31

Upplupna löner 1 183 1 663 0 493 0

Upplupna semesterlöner 11 038 9 416 617 213 91

Upplupna sociala avgifter 7 679 5 692 0 2 027 1 216

Upplupna räntekostnader 123 0 0 123 0

Bonus till kunder 2 871 3 031 1 327 0 0

Förutbetald intäkt från kund 2 554 0 0 0 0

Övriga upplupna kostnader 8 809 6 684 0 874 432

   34 257 26 486 1 944 3 732 1 739 

   

not 31   ställda säkerheter

                                                                                                                                              Koncernen          Moderföretaget

   2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01 2015-08-31 2014-08-31 

Företagsinteckningar 171 166 157 166 17 580 100 100 

Aktier i dotterföretag 162 621 92 766 0 94 740 31 120

Totalt 333 787 249 932 17 580 94 840 31 220

not 32   eventualförpliktelser

                                                                                                                                                                 Koncernen    

          2015-08-31 2014-08-31 2013-09-01 

Eventualförpliktelser       Inga  Inga  Inga  

  

not 33   ej kassaflödespåverkande poster

                Koncernen          Moderföretaget

   2015-08-31  2014-08-31  2015-08-31  2014-08-31

Avskrivningar  13 703 4 932   32  0

Avsättningar  -12 049 19 290  0  0

Inkurans  0 12 006  0  0

Upplösning av negativ goodwill  0 -8 183  0  0

Aktierelaterade ersättningar  0 5 086  0  0

Övriga poster  -329 120  0  0

    1 326 33 251  32  0
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not 34   rörelseförvärv

Rörelseförvärv 2014/2015

Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB
Den 2 mars 2015 år förvärvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i TD Fiberoptik för 62 241 KSEK. I förvärvet ingick även dotterföretaget  
TD Fiberoptikk AS i Norge. Som ett resultat av förvärvet breddas och stärks koncernens produkterbjudande och försäljningsorganisation. 

Den goodwill på 11 370 KSEK som uppstår genom förvärvet hänför sig till synergieffekter som förväntas genom sammanslagningen av koncernens 
och TD Fiberoptiks verksamheter. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning.

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för TD Fiberoptik samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som 
redovisas på förvärvsdagen.

Köpeskilling per 2 mars 2015  

Likvida medel 52 874 

Egetkapitalinstrument (632 911 stamaktier)  9 367 

Summa erlagd köpeskilling  62 241 

 

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder  

Likvida medel 692

Materiella anläggningstillgångar  3 277 

Kundkontrakt och kundrelationer 26 535 

Varumärken  16 098 

Varulager   22 653 

Kundfordringar och andra fordringar 28 231 

Leverantörsskulder och andra skulder -29 276 

Upplåning -6 845 

Uppskjutna skatteskulder  -10 493

Summa identifierbara nettotillgångar  50 871 

Goodwill 11 370

Förvärvsrelaterade kostnader om 1 380 KSEK ingår i övriga externa kostnader i koncernens rapport över totalresultat för räkenskapsåret 2014/2015. 
Totalt kassaflöde hänförligt till rörelseförvärvet uppgick till -52 182 KSEK.

Verkligt värde på de 632 911 aktier som utfärdats som en del av den köpeskilling som erlagts för TD Fiberoptik (9 367 KSEK) baserades på det  
publicerade aktiepriset den 2 mars 2015. 

Verkligt värde på kundfordringar och andra fordringar är 28 923 KSEK och inkluderar kundfordringar med ett verkligt värde på 20 628 KSEK.  
Inga kundfordringar bedöms som osäkra. 

Den nettoomsättning från TD Fiberoptik som ingår i koncernens resultaträkning sedan 2 mars 2015 uppgår till 76 270 KSEK. TD Fiberoptik bidrog 
också med ett rörelseresultat på 7 623 KSEK för samma period. 

Om TD Fiberoptik skulle ha konsoliderats från 1 september 2014, skulle koncernens resultaträkning för helåret visa en nettoomsättning på  
143 940 KSEK och ett rörelseresultat på 15 442 KSEK.

Proximion AB

Den 1 september 2014 förvärvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i Proximion AB för 57 402 KSEK. Som ett resultat av förvärvet förstärker koncernen 
sitt kunderbjudande och tillväxtmöjligheter inom fiberoptiska kommunikationslösningar.

Den goodwill på 6 265 KSEK som uppstår genom förvärvet hänför sig till synergieffekter som förväntas genom sammanslagningen av koncernens 
och Proximions verksamheter. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning.

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för Proximion samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som 
redovisas på förvärvsdagen.
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Köpeskilling per 1 september 2014  

Likvida medel 15 600

Egetkapitalinstrument (2 073 684 stamaktier)  38 156

Villkorad köpeskilling  3 646

Summa erlagd köpeskilling  57 402

 

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder  

Likvida medel 16 675

Materiella anläggningstillgångar  33 245

Övriga immateriella tillgångar 133

Kundkontrakt/kundrelationer 5 822

Varulager   4 481

Kundfordringar  7 484

Leverantörsskulder och andra skulder -7 106

Uppskjutna skatteskulder  -9 597

Summa identifierbara nettotillgångar  51 137

Goodwill 6 265

Förvärvsrelaterade kostnader om 1 180 KSEK ingår i posten övriga externa kostnader i koncernens rapport över totalresultat för räkenskapsåret 
2014/2015. Totalt kassaflöde hänförligt till rörelseförvärvet uppgick till 1 075 KSEK.

Verkligt värde på de 2 073 684 aktier som utfärdats som en del av den köpeskilling som erlagts för Proximion (38 156 KSEK) baserades på det 
publicerade aktiepriset den 1 september 2014.

Enligt överenskommelsen om villkorad köpeskilling ska koncernen kontant betala 50 % av EBIT för perioden 1 januari 2014 - 31 augusti 2015 som 
överstiger 6 000 KSEK samt ett belopp motsvarande 50 % av sådan del av EBIT för perioden 1 september 2015 - 31 augusti 2016 som överstiger 
4 000 KSEK. Maximalt ej diskonterat belopp som kan komma att utbetalas till de tidigare ägarna i Proximion är 8 000 KSEK.

Det verkliga värdet på överenskommelsen om villkorad köpeskilling, 3 646 KSEK, uppskattades genom tillämpning av den s.k. avkastningsvärde-
ansatsen. Uppskattningarna av verkligt värde baseras på en diskonteringsränta som baseras på en 2-årig Statsobligation om ca 0,2 % och en 
antagen sannolikhetsjusterad EBIT i Proximion.

Verkligt värde på kundfordringar uppgår till 7 484 KSEK. Inga kundfordringar bedöms som osäkra.

Den nettoomsättning från Proximion som ingår i koncernens rapport över totalresultat sedan 1 september 2014 uppgår till 32 723 KSEK. Proximion 
bidrog också med ett rörelseresultat på 9 390 KSEK för samma period.

Proximion har ingått i koncernens intäkter och resultat under hela året i och med att bolaget förvärvades per 1 september 2014.

Rörelseförvärv 2013/2014

Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB

Den 1 december 2013 förvärvade koncernen inkråmet i Ericssons Kabelverksamhet i Hudiksvall i vilken ingår både fiberkabelproduktion och 
kopparkabelproduktion. Inkråmet förvärvades för totalt 62 500 KSEK.

I förvärvet uppstod en negativ goodwill uppgående till -8 183 KSEK, vilken har intäktsförts i samband med förvärvet. Upplösningen av den ne-
gativa goodwillen redovisas i posten övriga intäkter i koncernens rapport över totalresultat.

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för inkråmet i Ericssons kabelverksamhet samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och 
övertagna skulder som redovisas på förvärvsdagen.
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Köpeskilling per 1 december 2013  

Likvida medel (lån från Ericsson) 62 500

Summa köpeskilling  62 500

 

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

Materiella anläggningstillgångar  2 700

Kundkontrakt/kundrelationer 4 054

Varumärke 6 437

Varulager   75 638

Övriga fordringar  211

Övriga skulder -16 049

Uppskjutna skatteskulder  -2 308

Summa identifierbara nettotillgångar  70 683

Negativ goodwill -8 183

Per 2015-08-31 återstod 32 047 KSEK att betala (43 050).

Det har inte förekommit några förvärvsrelaterade kostnader i samband med detta förvärv. Kassaflödet hänförligt till rörelseförvärvet uppgick till 
-10 974 KSEK under 2014/15 och -19 450 KSEK under 2013/14.

Verkligt värde på övriga fordringar är 211 KSEK. Inga fordringar bedöms som osäkra.

Den nettoomsättning som ingår i koncernens rapport över totalresultat mellan 1 december 2013 och 31 augusti 2014 uppgår till 333 590 KSEK. 
Förvärvet bidrog också med ett rörelseresultat på 55 590 KSEK för samma period.

The Blue Shift AB

Den 1 september 2013 förvärvade koncernen 100 % av aktiekapitalet i The Blue Shift AB för 6 036 KSEK. Som ett resultat av förvärvet förväntas 
koncernen ytterligare flytta fram sina positioner som en ledande leverantör till stora operatörer och nätägare.

Den goodwill på 1 662 KSEK som uppstår genom förvärvet hänför sig till synergieffekter som förväntas genom sammanslagningen av koncernens 
och The Blue Shifts verksamheter. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning.

Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling för The Blue Shift samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder som 
redovisas på förvärvsdagen.

Köpeskilling per 1 september 2013  

Likvida medel 2 400

Egetkapitalinstrument (1 440 000 stamaktier och optioner för teckning av 720 000 aktier)   3 636

Summa erlagd köpeskilling  6 036

 

Redovisade belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 

Likvida medel 1 210

Materiella anläggningstillgångar  24

Kundkontrakt/kundrelationer 2 422

Varumärke 1 864

Varulager   38

Kundfordringar  6 445

Leverantörsskulder och andra skulder  -4 240

Upplåning -2 446

Uppskjutna skatteskulder  -943

Summa identifierbara nettotillgångar  4 374

Goodwill 1 662

Det har inte förekommit några förvärvsrelaterade kostnader i samband med detta förvärv. Totalt kassaflöde hänförligt till rörelseförvärvet upp-
gick till -1 190 KSEK.

Verkligt värde på de 1 440 000 aktier och 720 000 optioner som utfärdats som en del av den köpeskilling som erlagts för The Blue Shift (3 636 KSEK) 
baserades på det publicerade aktiepriset den 1 september 2013. Verkligt värde på teckningsoptionerna per 1 september 2013 har beräknats 
enligt Black & Scholes.
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Verkligt värde på kundfordringar uppgår till 6 445 KSEK. Det avtalsenliga bruttobeloppet för förfallna kundfordringar är 7 578 KSEK, varav 1 133 KSEK 
sannolikt inte kan drivas in.

Den nettoomsättning från The Blue Shift som ingår i koncernens rapport över totalresultat sedan 1 september 2013 till 31 augusti 2014 uppgår 
till 82 503 KSEK. The Blue Shift bidrog också med ett rörelseresultat på -1 353 KSEK för samma period.

The Blue Shift har ingått i koncernens intäkter och resultat under hela räkenskapsåret 2013/2014 i och med att bolaget förvärvades per 1 september 

2013.

not 35   koncernstruktur 

Namn Organisationsnummer Säte Koncernens ägarandel

Hexatronic Elektronik & Data 556494-3990 Göteborg 100%

Memoteknik Sweden AB 556479-0458 Skellefteå 100%

The Blue Shift AB 556574-2862 Stockholm 100%

Hexatronic Cables & Interconnect AB 556514-9118 Hudiksvall 100%

Proximion AB 556915-7323 Stockholm 100%

Tele & Datanät Fiberoptik i Örebro AB 556252-0352 Örebro 100%

Hexatronic AS 998 804 795 Engelsviken, Norge 100%

Hexatronic (Tianjin) Trading Co., Ltd. 120116400016890 Tianjin, Kina 100%

not 36   händelser efter balansdagen 
Ett amerikanskt dotterföretag, Hexatronic US Inc., etablerades. Etableringen innebär ökad närvaro för Hexatronic på den amerikanska marknaden 
med egna, lokala resurser. Möjligheten att erbjuda nya kunder den kompetens och erfarenhet som krävs inom de olika uppstartsprojekten 
baserat på Hexatronics systemlösningar, inklusive deras kompletta produktportfölj, ökar i och med denna strategiska etablering.  

not 37   effekter vid övergång till ifrs för moderföretaget 
Denna årsredovisning är den första årsredovisningen som upprättas enligt IFRS och innefattar den period som omfattas av koncernens första 
årsredovisning enligt IFRS. 

Till följd av att koncernen går över till redovisning enligt IFRS den 1 september 2013 byter även moderföretaget redovisningsprinciper per den 1 
september 2013 och övergår till redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Jämförelseåret justeras i enlighet med IAS 8, Redo-
visningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. Övergången till redovisning enligt RFR 2 har haft effekt på moderföretagets 
egna kapital avseende den justering för aktierelaterade ersättningar samt att koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition istället för eget kapital 
som gjorts i koncernen. Se justering för aktierelaterade ersättningar i not 38. Nettoefffekt på det egna kapitalet i moderföretaget är 3 420 KSEK 
per 2014-08-31.

not 38   effekter vid övergång till international financial reporting standards (ifrs)
De redovisningsprinciper som återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen upprättats per den 31 augusti 2015 och för den jämförande 
information som presenteras per 31 augusti 2014 samt vid upprättandet av rapporten över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalans-
räkningen) per den 1 september 2013 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS).

När ingångsbalansräkningen enligt IFRS upprättades justerades belopp som i tidigare årsredovisningar rapporterats i enlighet med Bokförings-
nämndens allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS har påverkat koncernens resultat och ställning 
visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.

Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS

Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1, Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga IFRS- och IAS-stan-
darder, som trätt i kraft och godkänts av EU, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock övergångsbestämmelser som ger före-
tagen en viss valmöjlighet.
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Tillåtna undantag vid övergång till IFRS

Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som koncernen valt att tillämpa vid över-
gången från tidigare redovisningsprinciper till IFRS.

Undantag för rörelseförvärv

Standarden IFRS 1, som reglerar hur en övergång till IFRS ska göras, erbjuder möjligheten att tillämpa principerna i standarden IFRS 3, Rörelse-
förvärv, antingen framåtriktat från tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tidpunkt före övergångstidpunkten. Detta ger lättnader 
från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva omräkning av alla rörelseförvärv före övergångstidpunkten. Koncernen har valt att till-
lämpa IFRS 3 framåtriktat för rörelseförvärv som äger rum efter tidpunkten för övergången till IFRS. Rörelseförvärv som skedde före övergångs-
tidpunkten har således inte räknats om.

Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS

Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstämning av eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare redovisningsprinciper och 
eget kapital och summa totalresultat enligt IFRS. Koncernens övergång hade ingen inverkan på totala kassaflödena från den löpande verksamheten, 
investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisnings-
principer och IFRS för respektive period för eget kapital och summa totalresultat.
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noter

KSEK  Noter IB Total effekt av Enligt IFRS  
    (enligt tidigare övergång till

    redovisningsprinciper)  IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Varumärken och kundrelationer  0 0 0 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete  210 0 210 
Goodwill  4 088 0 4 088 
Materiella anläggningstillgångar  714 0 714 
Uppskjutna skattefordringar   0 0 0 
 

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.   11 034 0 11 034 
Kundfordringar och andra fordringar   14 487 0 14 487 
(inkl förutbetalda kostnader och upplupna intäkter)
 
Likvida medel   291 0 291 

Summa tillgångar   30 823 0 30 823 
 

avstämning av eget kapital per 1/9-2013 och 31/8-2014

1 september 2013  

KSEK  Noter UB Total effekt av Enligt IFRS  
    (enligt tidigare övergång till

    redovisningsprinciper)  IFRS

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Varumärken och kundrelationer a), b) 0 13 015 13 015

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete  29 0 29

Goodwill a) 7 945 -1 155 6 790 
Materiella anläggningstillgångar  5 441 0 5 441

Uppskjutna skattefordringar  e) 0 0 0 
 

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.   78 081 0 78 081

Kundfordringar och andra fordringar   148 657 0 148 657 
(inkl förutbetalda kostnader och upplupna intäkter)
 
Likvida medel   28 289 0 28 289 

Summa tillgångar   268 442 11 861 280 303 
 

31 augusti 2014  
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noter

KSEK  Noter IB Total effekt av Enligt IFRS  
    (enligt tidigare övergång till

    redovisningsprinciper)  IFRS

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras till  
moderföretagets ägare d)

Aktiekapital  615 0 615

Övrigt tillskjutet kapital  10 464 0 10 464

Balanserad vinst inklusive årets resultat  4 293 0 4 293 

Summa eget kapital  15 371 0 15 371

Långfristiga skulder         

Uppskjutna skatteskulder   93 0 93

Avsättningar   0 0 0

Övriga skulder   0 0 0

Kortfristiga skulder        

Upplåning   8 009 0 8 009

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder   5 405 0 5 405

Avsättningar   0 0 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   1 944 0 1 944

Summa eget kapital och skulder  30 823 0 30 823

KSEK  Noter UB Total effekt av Enligt IFRS  
    (enligt tidigare övergång till

    redovisningsprinciper)  IFRS

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital som kan hänföras till  
moderföretagets ägare 

Aktiekapital  1 217 0 1 217

Övrigt tillskjutet kapital  51 739 10 464 62 203

Balanserad vinst inklusive årets resultat d) 56 195 -1 564 54 630 

Summa eget kapital  109 151 8 900 118 051

Långfristiga skulder         

Uppskjutna skatteskulder  e)  2 717 1 744 4 461

Avsättningar   14 001 0 14 001

Övriga skulder   32 120 0 32 120

Kortfristiga skulder        

Upplåning   0 0 0

Leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder   79 801 0 79 801

Avsättningar   5 382 0 5 382

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter c)  25 270 1 216 26 486

Summa eget kapital och skulder  268 442 11 861 280 303

avstämning av eget kapital och skulder per 1/9-2013 och 31/8-2014

1 september 2013  

31 augusti 2014  
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avstämning av summa totalresultat per 2013/2014

Noter  Resultaträkning 
(enligt tidigare 
redovisnings-

principer)

 Total effekt av  
övergång till 

IFRS

Enligt IFRS

2013/2014

KSEK

Nettoomsättning   497 295 0 497 295

Övriga rörelseintäkter a) 574 8 183 8 757

Summa     497 869 8 183 506 052

Råvaror och förnödenheter   -293 925 0 -293 925

Övriga externa kostnader   -67 790 0 -67 790

Personalkostnader c) -75 208 -5 086 -80 294

Rörelseresultat före avskrivningar   60 946 3 097 64 043

Av- och nedskrivningar av materiella och  b) -5 359 427 -4 932 
immateriella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat   55 587 3 524 59 111

Finansiella intäkter   110 0 110

Finansiella kostnader  -1 209 0 -1 209

Finansiella poster - netto   -1 099 0 -1 099

Resultat efter finansiella poster   54 488 3 524 58 012

Inkomstskatt e) -13 012 1 506 -11 506

Årets resultat   41 476 5 030 46 506

Summa totalresultat för året   41 476 5 030 46 506

Summa totalresultat

a) Omräkning av rörelseförvärv inklusive återläggning av goodwill

Samtliga rörelseförvärv som skett under räkenskapsåret 2013/2014 har räknats om så att de redovisas i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv. De rö-
relseförvärv som skett under perioden avser dels förvärv av inkråmet från Ericssons kabelverksamhet, 1/12-2013, dels förvärv av bolaget The Blue 
Shift, 1/9-2013. De mest väsentliga skillnaderna mellan nuvarande redovisningsprinciper och IFRS 3, som är tillämpliga för dessa förvärv, är att 
enligt IFRS 3 identifieras i större utsträckning immateriella tillgångar skilt från goodwill. 

I inkråmsförvärvet avseende Ericssons kabelverksamhet har tillkommande immateriella tillgångar i form av kundrelationer och varumärken iden-
tifierats vilket har inneburit att negativ goodwill uppkommit när förvärvet räknats om i enlighet med IFRS 3. Enligt IFRS 3 ska negativ goodwill 
intäktsföras direkt vid förvärvstillfället vilket innebär att den negativa goodwill som konstateras nedan har lett till en positiv effekt som redovisats 
som övrig intäkt i koncernens rapport över totalresultat.

Uppgifter om förvärvade bolag under räkenskapsåret 2013/2014 framgår av not 34 Rörelseförvärv. Effekten per 31 augusti 2014 av omräkning av 
rörelseförvärv mellan nuvarande tillämpade redovisningsprinciper och IFRS framgår av nedanstående tabell:
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Förutom ovanstående justeringar hänförliga till förvärvade nettotillgångar har justeringar även gjorts pga upplösning av negativ goodwill och 
återläggning av avskrivningar av goodwill enligt nedan: 

Effekt på goodwillposten per 31 augusti 2014 2014-08-31

Upplösning negativ goodwill, påverkar övriga rörelseintäkter 8 183

Omklassificering från goodwill till immateriella tillgångar -14 777

Omklassificering från immateriella tillgångar till uppskjuten skatteskuld 3 251

Återläggning avskrivning goodwill 2 188

Total påverkan goodwill -1 155

b) Immateriella tillgångar

Vid övergång till IFRS skrivs inte längre goodwill av utan denna post testas istället årligen för nedskrivning. Under b) framkommer att ytterligare 
immateriella tillgångar i form av kundrelationer och varumärken har identifierats uppgående till 14 777 KSEK. I dessa förvärv har avskrivningstiden 
på kundrelationer bedömts till 5 år och varumärken till 10 år. Dessa har skrivits av under 2013/2014 från respektive förvärvstillfälle med -1 762 
KSEK (2013/2014). Effekt på tillkommande immateriella tillgångar, netto efter gjorda avskrivningar på 1 762 KSEK uppgår till 13 015 KSEK (per 
2014-08-31).   

Återläggning av avskrivning goodwill samt tillkommande avskrivningar på immateriella tillgångar har fått följande effekt på avskrivningar i rapport 
över totalresultat:

   2013/2014

Återläggning avskrivning goodwill 2 188

Tillkommande avskrivningar kundrelationer och varumärken -1 762

Total effekt på avskrivningar i rapport över totalresultat 427

c) Aktierelaterade ersättningar

I samband med förvärvet av Ericssons kabelverksamhet i Hudiksvall gav Hexatronic ett begränsat antal medarbetare möjligheten att köpa aktieop-
tioner för senare möjlighet till förvärv av aktier i Hexatronic Group. Aktieoptionerna gavs ut i december 2013 och en premie betalades vid tilldelnings-
tillfället. Enligt IFRS betraktas detta program som en aktierelaterad ersättning då den premie som betalades understiger det verkliga värdet på 
aktieoptionen vid tilldelningstidpunkten.

Enligt tidigare  
redovisningsprinciper

 Justering IFRS

Likvida medel  2 400 0 2 400

Likvida medel (skuld)  62 500 0 62 500

Eget kapitalinstrument  3 636 0 3 636

Summa erlagd köpeskilling  68 536 0 68 536

Redovisade belopp på identifierbara   Enligt tidigare  Justering IFRS 
förvärvade tillgångar  redovisningsprinciper

Nettotillgångar  63 531 0 63 531

Kundrelationer  0 6 476 6 476

Varumärken  0 8 301 8 301

Uppskjuten skatteskuld  0 -3 251 -3 251

Summa identifierbara tillgångar  63 531 11 526 75 057

Goodwill  5 005 -11 526 -6 521
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Enligt IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar beräknas värdet på aktieoptionen vid tilldelningstidpunkten. Den effekt som uppkommit vid övergång 
till IFRS baseras på skillnaden mellan den premie den anställde betalat för aktieoptionen och det verkliga värdet på aktieoptionen vid tilldelnings-
tidpunkten. Eftersom programmet inte innehåller några intjäningsvillkor tas hela kostnaden vid tilldelningstidpunkten. Effekten av omräkningen 
av programmet på koncernens totalresultat respektive balanserat resultat inklusive årets resultat visas i tabellen nedan. De sociala avgifterna har 
i balansräkningen redovisats i posten ”Uppskjutna kostnader och förutbetalda intäkter”, och den uppskjutna skatteintäkten redovisas i balans-
räkningen i posten ”Uppskjuten skattefordran”.

 

d) Omklassificeringar inom eget kapital och effekt på balanserade vinstmedel

Vid en övergång till redovisning enligt IFRS delas inte längre eget kapital upp i bundet och fritt eget kapital. Den del av fria reserver som avser 
överkursfond omklassificeras till Övrigt tillskjutet kapital och övriga bundna och fria reserver omklassificeras till Balanserad vinst inklusive årets 
totalresultat. 

Omklassificeringar inom har skett enligt följande:

Övergång till redovisning enligt IFRS har haft följande effekt på balanserade vinstmedel inklusive årets resultat per 2014-08-31:

KSEK Koncernen Moderföretaget

   2014-08-31 2014-08-31

Personalkostnad (förmån) -3 870 -439

Personalkostnad (sociala avgifter) -1 216 -138

Uppskjuten skatt 1 119 127

Effekt på totalresultat -3 967 -450

Aktierelaterade ersättningar redovisas direkt mot  3 870 3 870 
balanserade vinstmedel 

Effekt på balanserade vinstmedel  -97 3 420
inkl årets resultat

Eget kapital,  
uppställningsform, enligt 

tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper

Omklassificering Uppställnings-
form eget kapital 

enligt IFRS 

Omklassificerade 
belopp per eget 

kapital komponent 
innan IFRS- 
justeringar

KSEK

Aktiekapital 615   Aktiekapital 615

Övrigt tillskjutet kapital   10 464 Övrigt tillskjutet  10 464 
    kapital  

    Reserver  0

Bundna reserver 304   Balanserad vinst inkl  4 293 
Fria reserver 12 020 -10 464 årets totalresultat 

Årets Resultat 2 433    

Summa eget kapital per  15 371 0    15 371 
2013-09-01 

2014-08-31KSEK

Återläggning avskrivning goodwill 2 188

Tillkommande avskrivning immateriella tillgångar (netto efter skatt) -1 374

Upplösning negativ goodwill 8 183

Aktierelaterade ersättningar (netto efter skatt) -97

Total effekt 8 900

ledningsgrupp 2015noter
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e) Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt redovisas på samtliga IFRS justeringar i de fall justeringarna resulterar i temporära skillnader i balansräkningen. Uppskjuten skatt 
redovisas med 22 % för samtliga justeringar. Eftersom inga justeringar har skett vid tidpunkt för övergång till IFRS 2013-09-01 finns ej heller några 
justeringar av uppskjuten skatt per den tidpunkten. I efterföljande perioder har IFRS-justeringar medfört justeringar avseende uppskjuten skatt 
vilka framgår av nedanstående tabeller:

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder är hänförliga till följande IFRS- justeringar.

Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar förändras i takt med att den underliggande posten till vilken skatten hör förändras.  
Inkomstskatt i rapport över totalresultat är hänförliga till följande IFRS- justeringar.

Omklassificeringar enligt IAS 1

Balansräkningen

Omrubriceringar respektive omklassificeringar har skett av följande poster i balansräkningen; ”Kassa bank” benämns ”Likvida medel”. Avsättningar 
ska enligt IFRS inte längre redovisas under egen rubrik benämnd ”Avsättningar”, utan redovisas under någon av rubrikerna ”Långfristiga skulder” 
eller ”Kortfristiga skulder” beroende på avsättningens karaktär. 

Eget kapital delas inte längre upp i bundet och fritt eget kapital. Vissa omklassificeringar inom det egna kapitalet har gjorts (se ovan). Eget kapital 
är uppdelat i aktiekapital, övrigt tillskjutet kapital samt balanserad vinst inklusive periodens resultat. Vid övergång till IFRS har inga poster redovisats 
i posten ”Reserver”. Den del av de fria reserverna som avsåg överkursfond enligt nuvarande tillämpade redovisningsprinciper omklassificeras till 
övrigt tillskjutet kapital.

Resultaträkningen

Omrubriceringar och omklassificeringar har skett av följande poster i rapport över totalresultat; ”Ränteintäkter” benämns ”Finansiella intäkter”, och 
”Räntekostnader och liknande resultatposter” benämns ”Finansiella kostnader”. ”Resultat från andelar i koncernföretag”, 574 KSEK, har omklassificerats 
och redovisas i enlighet med IFRS i posten ”Övriga rörelseintäkter” Vidare har posterna ”Aktuell skatt” och ”Uppskjuten skatt” slagits ihop och redo-
visas under benämningen ”Inkomstskatt”. Hexatronic Group har valt att lägga till ytterligare ett resultatmått i räkningen som benämns ”Rörelse-
resultat före avskrivningar”. Koncernen har i samband med övergång till IFRS inga poster som ingår i rapporten ”Övrigt totalresultat”. Enligt IFRS 
redovisas endast transaktioner med aktieägare direkt i eget kapital övriga poster redovisas i övrigt totalresultat och balanseras i eget kapital.

 

Uppskjuten skattefordran, påverkan på balansräkningen

KSEK 2014-08-31

Uppskjuten skatteskuld, påverkan på balansräkningen

Uppskjuten skatteskuld på tillkommande immateriella tillgångar vid omräkning av förvärv 3 251

Upplösning av uppskjuten skatteskuld avseende årets avskrivning av immateriella tillgångar -388

Nettning av uppskjuten skattefordran avseende aktierelaterade ersättningar -1 119

Total 1 744

KSEK 2013/2014

Upplösning av uppskjuten skatteskuld  388 
avseende årets avskrivning av immateriella tillgångar 

Aktierelaterade ersättningar 1 119

Total inkomstskatt 1 506

styrelse 2015noter
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Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2015-11-16 för fastställelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisnings-
standarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har 
upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderföretagets ställning och resultat. 

Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderföretaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moder-
företaget verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg 2015-10-29

______________________________ ______________________________ ______________________________
Göran Nordlund    Gert Nordin    Henrik Larsson Lyon
Styrelseordförande     Styrelseledamot    Verkställande direktör

______________________________ ______________________________ ______________________________
Anders Persson    Malin Persson     Erik Selin
Styrelseledamot    Styrelseledamot    Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats 2015-11-02

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

______________________________

Johan Palmgren 

Auktoriserad revisor                                

ledningsgrupp 2015noter
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rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 

Hexatronic Group AB för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Bolagets 

årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta 

dokument på sidorna 22-80.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och 

koncernredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta 

en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, och års-

redovisningslagen, och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande 

direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncern-

redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på 

grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkes-

etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års-

redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp 

och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn 

väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 

revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 

upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande 

bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn 

till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten 

i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ända-

målsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten 

i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 

en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och kon-

cernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredo-

visningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-

bolagets finansiella ställning per den 31 augusti 2015 och av dess finansiella 

resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovis-

ningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per 

den 31 augusti 2015 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 

enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av EU, 

och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräk-

ningen för moderbolaget och för koncernen.

rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även 

utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 

förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Hexatronic 

Group AB för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören 

som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår 

revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträf-

fande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av 

årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder 

och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även 

granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt 

har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags-

ordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga 

som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-

berättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvars-

frihet för räkenskapsåret.

Göteborg den 2 november 2015

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Johan Palmgren 

Auktoriserad revisor 

Revisionsberättelse
till årsstämman i Hexatronic Group AB, org.nr 556168-6360
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årsstämma 2014/15

Årsstämma hålls den 16 november 2015 kl 17.00 på Scandic 
Backadal, Bäckebolsvägen, Hisings Backa. Aktieägare som önskar 
delta på årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden 
AB förda aktieboken senast 10 november 2015.

Deltagare skall dessutom anmäla sig till Hexatronic Group AB 
senast den 10 november 2015 kl 12.00.

anmälan görs per post till:
Hexatronic Group AB (publ.) 
Att: Lennart Sparud 
Exportgatan 47B, 422 46 Hisings Backa  
per telefon: 0705-586604 eller via 
e-post: lennart.sparud@hexatronic.se

Anmälan skall innehålla namn, person- eller organisationsnummer, 
aktieinnehav, adress, telefonnummer samt uppgift om eventuellt 
biträde.

följ hexatronic

                 linkedin.com/company/hexatronic

Linkedin är vår främsta sociala mediekanal för att förmedla in-
formation om Hexatronic. Här får du information om produkter 
och teknologier vi jobbar med samt om våra senaste affärer och 
affärshändelser. Linkedin är även vår kanal för att annonsera nya 
tjänster.

Övriga kanaler som koncernen använder är Facebook, Twitter, 
YouTube och Issuu.

 facebook.com/hexatronic

 twitter.hexatronicpartners.se

 youtube.hexatronicpartners.se

 issuu.hexatronicpartners.se

finansiell information

All finansiell information publiceras på Hexatronics hemsida: 
www.hexatronicgroup.com

Finansiella rapporter kan även beställas  
från Hexatronic Group AB,  
Exportgatan 47 B,  
422 46 Hisings Backa 
eller via e-post: 

info@hexatronic.com

rapporttillfällen 2015/16

definitioner

Information till aktieägare

Kvartalsrapport september 2015 
– november 2015:            19 januari 2016

Kvartalsrapport december 2015 
– februari 2016:                11 april 2016

Kvartalsrapport mars 2016  
– maj 2016: 5 juli 2016

Bokslutskommuniké:    20 oktober 2016

nettoomsättningstillväxt

Årets nettoomsättning i procent av föregående års nettoomsättning.

ebitda-marginal

Resultat före avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

rörelsemarginal

Resultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättningen.

nettoomsättning per anställd

Nettoomsättningen dividerat med genomsnittliga antal anställda.

resultat per anställd

Årets resultat dividerat med genomsnittliga antal anställda.

soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

resultat per aktie före/efter utspädning

Årets resultat dividerat med genomsnittliga antal aktier före/ 
efter utspädning.

kassalikviditet

Omsättningstillgångar dividerat med varulager/kortfristiga skulder.

senior nettoskuld

Finansiella skulder minus likvida medel samt undantaget icke  
räntebärande skuld till Ericsson AB.
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