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Pressmeddelande 2014-04-25 

Hexatronic Scandinavia AB (publ), orgnr 556168-6360 

Kvartalsrapport 2 (1 september 2013 till 28 februari 2014) 

Framgångsrik integration av förvärv ger 
god vinsttillväxt. 

 Omsättning för kvartalet blev 160,5 mkr (16,9 mkr) vilket motsvarar en 10-dubbling 
av Bolagets omsättning jämfört med för 12 månader sedan. Tillväxten kommer från 
flera framgångsrikt genomförda och integrerade förvärv. 
 

 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 25,2 mkr (1,1 mkr) vilket visar på 
att vinstutvecklingen har följt med i den stora förvärvsdrivna tillväxten. 
 

 Under kvartalet finns jämförelsestörande poster på motsvarande 40 mkr i 
omsättning med en resultatpåverkan på cirka 10 mkr. Utan dessa hade omsättningen 
för kvartalet varit 120,5 mkr och rörelseresultatet före avskrivningar på 15,2 mkr.  
EBITDA marginalen blir därmed efter engångsposter 12,6 %. Bolaget möter därmed, 
med marginal, sitt finansiella mål om en EBITDA marginal om minst 10 %. 
 

 Nyemissioner om totalt 49,2 mkr har genomförts under kvartalet 
 

 Orderingång och orderstock ger en positiv bild av framtiden för Bolaget. 
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Kvartalsrapport 2 (1 december 2013 till 28 februari 2014) 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 160 480 kkr (16 923 kkr), vilket motsvarar en knapp tio-dubbling av 
verksamheten jämfört med motsvarande period föregående år. Engångsintäkter motsvarande ca 40 
mkr ingår i omsättningen. Dessa intäkter kommer till största delen från den kopparkabel som under 
en övergångsperiod producerats åt Ericsson i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB i 
Hudiksvall. 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 25 221 kkr (1 079 kkr). I resultatet 
ingår engångsvinster på motsvarande cirka 10 mkr som har uppkommit i samband med ovanstående 
kopparkabel-produktion och extraordinära vinster beroende på förvärvsrelaterade omständigheter 
som t.ex lägre hyror, lägre varulagerkostnader och lägre IT-kostnader. 

 Nettomsättning och EBITDA exklusive jämförelsestörande poster enligt ovan är följaktligen 120,5 
mkr respektive 15,2 mkr. EBITDA marginal exklusive jämförelsestörande poster är sålunda 12,6%. 

 Rörelseresultat uppgick till 24 515 kkr (695 kkr) 

 Nettoresultatet uppgick till 18 782 kkr (526 kkr) 

 Resultat per aktie 1,00 kronor (totalt antal aktier vid periodens utgång 24 342 857 st) 

 

Händelser under andra kvartalet (1 december 2013 till 28 februari 2014) 
 

 Det nystartade Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HCI) integrerade den tidigare Ericsson-
ägda fiberkabelproduktionen i Hudiksvall. Integrationen har följt plan helt och hållet. 

 En riktad nyemission om 27 mkr genomfördes 18 februari 2014 för att säkerställa framtida 
expansion. Emissionen genomfördes med stöd av Bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen. 

 LEDventure Media och Teknik AB såldes till Transtema Holding AB. Försäljningen gjordes för att 
koncentrera koncernen till produkter och lösningar för fiberteknologi. Försäljningen godkändes på 
extra bolagsstämma den 28 februari 2014. 

 

Halvåret 13/14 (1 september 2013 till 28 februari 2014) 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 186 742 kkr (35 712kkr). Nettoomsättningen utan 
jämförelsestörande intäkter enligt ovan är ca 146 mkr. 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 25 577 kkr (2 622 kkr). EBITDA utan jämförelsestörande 
poster enligt ovan är ca 15,6 mkr, motsvarande en EBITDA marginal på 10,7 %. 

 Rörelseresultat uppgick till 24 063 kkr (1 701 kkr) 

 Nettoresultatet uppgick till 18 367 kkr (1 497 kkr) 

 Resultat per aktie 0,98 kronor (totalt antal aktier vid periodens utgång 24 342 857 st) 
 
 

 



    SID 3 

 

Händelser efter periodens utgång 
 

 Handeln med Bolagets aktie har den 15 april flyttats från Aktietorget till First North. Styrelsen anser 
att flytten kommer skapa förutsättningar för större synlighet och trovärdighet åt Bolagets aktie. 

 Hexatronic har förvärvat den kvarvarande kopparkabelverksamheten i Hudiksvall. Verksamheten har 
fram till idag producerat kopparkabelprodukter i första hand för Ericsson. I enlighet med parternas 
ursprungliga förvärvsavtal skulle denna produktion avslutas under 2014. 15 st anställda erbjuds nu 
fortsatt anställning i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Verksamheten skall drivas under 
lönsamhet.  De första prognoserna på försäljningsvolymer pekar på en framtida årlig volym om minst 
40 mkr. Köpeskillingen för verksamheten är 8,4 mkr vilket inkluderar hela det befintliga kopparkabel-
varulagret och samtliga maskiner och inventarier. Köpeskillingen skall betalas vid 4 stycken tillfällen 
under 2 års tid. 

 Bolaget har rekryterat Henrik Larsson Lyon, 48 år, till ny framtida koncernchef i Hexatronic 
Scandinavia AB (publ). Henrik kommer närmast från Nexans som Vice President Sales D&I Market 
Line Europé och beräknas tillträda i början av augusti 2014. Gert Nordin skall kvarstå som 
styrelseledamot, vice koncernchef och ansvarig för koncernens övergripande marknadsföring. 
 

 

VD har ordet 

En ny koncern har sett dagens ljus! 
Genom övertagandet av Ericssons verksamhet i Hudiksvall har Hexatronic-koncernen blivit ett medelstort 

företag. Vi är nu 120 anställda på 4 orter i Sverige. Jag upplever att vi, på mycket kort tid, lyckats skapa en 

god sammanhållning och en gemensam syn på Bolagets framtid bland alla våra medarbetare. Det har varit 

massor med arbete under dygnets alla timmar sedan vi satte den nya koncernen formellt på plats den 1 

december. Jag är tacksam för alla kompetenta, motiverade och engagerade medarbetare som gjort detta 

möjligt. 

Hexatronic är nu en koncern koncentrerad på produkter och lösningar för bredbandskommunikation över 

optisk fiber. Det är den mest framtidssäkra lösningen för investeringar i kraftfulla bredbandsnät. Vi kommer 

att fortsätta att hängivet arbeta med att förbättra och utveckla våra erbjudanden till våra kunder. Vi skall 

framåt: 

 Fortsätta att vårda befintliga och nya kunder. Vi vill vara det bästa leverantörsalternativet då våra 

produkter och lösningar är aktuella i samband med investeringar. 

 Fortsätta att utveckla och bredda vårt erbjudande. Detta skall ske både genom produktutveckling 

av befintliga lösningar men också att vi även i framtiden kommer att nyutveckla produkter internt 

eller genom att förvärva ytterligare bolag med kompletterande kunderbjudande, teknologier eller 

lösningar. 

 Arbeta med att kontinuerligt förbättra värdeerbjudandet till våra kunder. Det gör vi genom att 

hela tiden se över vår värdekedja som vi idag i hög utsträckning kontrollerar. 

Det första kvartalet i den nya konstellationen har gått bra. Vi har lyckats med det vi föresatte oss då vi 

inledde byggandet av den nya koncernen. Vi har genomgått ett 100-dagars program där huvudfokus har 

varit att säkerställa befintliga och nya kundrelationer, att se till att produktionen i Hexatronic Cables & 

Interconnect Systems (Hudiksvall) fortlöper utan avbrott samt slutligen att säkerställa lönsamhet och positivt 
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kassaflöde i den nu mycket större koncernen. Både omsättning och resultat har varit över förväntan under 

kvartal 2. Vi når också med råge alla de finansiella mål som styrelsen har satt upp för koncernen. 

Vi har fortfarande stora utmaningar under resten av innevarande bokslutsår. Vi skall bland annat 

implementera ett nytt IT-system och göra en del större omflyttningar av produktionslinjer i Hudiksvall. Vi ser 

också att våra volymer fortsätter att öka på flera håll i dotterbolagen vilket är positivt men som samtidigt 

skapar påfrestningar för respektive organisation. Vi har dock samtliga projektgrupper på plats för att 

säkerställa ett framgångsrikt genomförande av de sista konsoliderings- och övertagandeaktiviteterna i 

koncernen. Jag ser med spänning fram emot resten av året. 

Välkommen till ett nytt bolag! 

Med vänlig hälsning 
 

Gert Nordin, Koncernchef och grundare Hexatronic Scandinavia AB (publ) 

 

Förvärvet av Ericssons fiberkabelverksamhet i Hudiksvall 
Förvärvet av Ericssons fiberkabelverksamhet i Hudiksvall har skett som en rörelseöverlåtelse och det nya 
Bolaget inom koncernen heter Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HCI). Förvärvet slutfördes och 
konsolideras i koncernen i hela kvartal 2.  
 
Verksamheten drivs idag som ett självständigt bolag inom Hexatronic-koncernen med fullt ansvar för hela 
värdekedjan från försäljning till leverans och eftermarknad. Affärsplanen som togs fram inför förvärvet har 
hittills infriats i sin helhet. Idag är HCI ett lönsamt och välmående företag. Hexatronic har för avsikt att bygga 
ett världsledande bolag inom fiberteknologi i Hudiksvall. 
 
Bolaget har under kvartalet tillverkat delar ur det tidigare kopparkabelsortimentet. Detta har inneburit 
engångsintäkter på cirka 40 mkr under kvartalet. Vidare har rörelseresultatet påverkats positivt av, förutom 
vinster från kopparkabelproduktionen, jämförelsestörande poster som uppkommit vid förvärvet. Exempel på 
sådana poster är låga hyreskostnader, varulagerkostnader och IT-kostnader. Totalt är rörelseresultatet 
påverkat positivt med 10 mkr av dessa poster. Efter periodens utgång har denna verksamhet förvärvats av 
Bolaget, se nedan. 
 
Köpeskillingen för den ursprungligt förvärvade verksamheten var 48 mkr och betalas i efterhand vid fyra 
tillfällen (var 6:e månad) upptill 24 månader från förvärvet. Köpeskillingen kommer till största delen att 
betalas vid den sista betalningstidpunkten. Styrelsen gör uppskattningen att köpeskillingen kommer att 
kunna betalas i sin helhet från koncernens eget framtida kassaflöde. Personalskulder som övertogs i 
överlåtelsen kommer att räknas av vid erläggandet av köpeskillingen, dvs Ericsson står för denna skuld. 
Personalskulden var 13,9 mkr vid tillträdet.  
 
HCI har under en övergångsperiod kopparkabelprodukter för i första hand Ericsson. Hexatronic förvärvade 
därför hela det befintliga varulagret för kopparproduktionen till bokfört värde. Ericsson gav samtidigt 
Bolaget ett avtal där de vid sluttidpunkten för denna produktion hade en ovillkorad skyldighet att köpa 
tillbaka den rest som då finns kvar till samma redovisningsmässiga pris. I kvartalets balansräkning för 
koncernen ingår därför ett varulager för kopparkabelproduktionen uppgående till ett värde av 38,9 mkr, 
detta motsvaras fullt ut av en skuld till Ericsson på samma belopp. Eftersom Hexatronic efter periodens 
utgång nu köpt hela denna kvarvarande del så kommer detta mellanhavande att vara upplöst i samband 
med nästa rapport.  
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Verksamheten 
 

Koncernen Hexatronic Scandinavia AB (publ) 

 
 
 
Hexatronic koncernen driver sin verksamhet från Göteborg, Hudiksvall, Stockholm och Skellefteå. 
Verksamheten drivs i fyra bolag: Hexatronic Elektronik & Data AB, Hexatronic Cables & Interconnect Systems 
AB, Memoteknik AB och The Blue Shift AB. Antal anställda är ca 120 st. 
 
Hexatronic Elektronik & Data AB, Göteborg består av tre affärsområden Network, Components och Site 
Solutions. Network marknadsför och levererar aktiva och passiva komponenter/produkter för 
bredbandslösningar. Components marknadsför lösningar och komponenter inom främst modern LED 
teknologi och kundspecifika kablage och kontaktdon. Site Solutions utvecklar och marknadsför produkter 
och lösningar för datacentraler och annan fiberkommunikationsinfrastruktur. Se vidare www.hexatronic.se 
 
Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, Hudiksvall, utvecklar och producerar i första hand fiberkabel 
och fiberkabellösningar. HCI äger och marknadsför flera världsledande varumärken som t.ex Ribbonet. HCI är 
ojämförligt den största enheten inom koncernen. Se vidare www.hexatronic.com.  
 
Memoteknik AB, Skellefteå, utvecklar och producerar produkter och lösningar för fibernät. Memoteknik 
marknadsför de flesta av sina produkter under varumärket Lightmate. Se vidare www.memoteknik.se 
 
The Blue Shift AB, Stockholm, utvecklar fiberkommunikationslösningar för stora operatörer men också 
telekomleverantörer. Bolaget har en hög kompetens på passiv fiberkommunikationsstruktur och samarbetar 
med flera världsledande leverantörer i hela världen. Stor del av produktsortimentet är framtaget och 
certifierat av Bolaget självt. Se vidare www.blueshift.se.  
 

Marknaden 
 
Koncernen drar fördel av det ständigt stigande behovet av bredband. Den största anledningen idag till det 
ökande behovet är vår ökade konsumtion av video över Internet. Tjänster som Netflix, YouTube,etc växer 
snabbt. Detta kommer att driva den underliggande marknaden i många år till. Dessutom kommer 
utbyggnaden av 4G nät ge en ytterligare marknadstillväxt under de närmaste åren, detta samtidigt som 
utrustning och produkter för FTTH (fiber-to-the-home) och andra bredbandslösningar fortsätter att öka. 
 

Hexatronic 
Scandinavia AB 

(publ)

Hexatronic 
Elektronik och 

Data AB
Memoteknik AB The Blue Shift

Hexatronic Cables 
& Interconnect 

Systems AB

http://www.hexatronic.se/
http://www.hexatronic.com/
http://www.memoteknik.se/
http://www.blueshift.se/
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Koncernen säljer i första hand sina produkter på nordiska marknaden men vi finns representerade i större 
delen av Europa och säljer också till resten av världen via samarbetspartners i första hand Ericsson. Våra 
slutkunder är telekomoperatörer, nätägare och telekomföretag samtidigt som stor del av våra produkter 
distribueras via grossister. 

Koncernens finansiella mål 
 
Lönsamhet: EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på minst 10%. Bolaget skall uppnå målet 
under 2014. För kvartalet var EBITDA marginalen 12,6 % exklusive jämförelsestörande engångsvinster.  
 
Tillväxt: Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. Koncernen eftersträvar en 
genomsnittlig tillväxt på minst 20% per år från och med bokslutsåret 2013/14. 
 
Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %. Soliditeten i Bolaget var 30,4 % vid 
utgången av rapportperioden.  
 
Vid förvärv kan soliditeten under en kortare period om mindre än 12 månader understiga 30 %. Detta kan 
ske då styrelsen gör bedömningen att lönsamhet och kassaflöde från förvärvade enheter gör att soliditeten 
snabbt kommer att förbättras. 
 
Långsiktigt tillväxtmål: Koncernen skall nå en lönsam omsättning om minst 500 mkr inom 5 år (tom bokslutsår 
2016/17). Bolaget omsatte bokslutsåret, 1 sep 2012-31 aug 2013, 71 mkr.  

Utsikter för innevarande bokslutsår (1 september 2013 till 31 augusti 2014) 
 
Bolaget och samtliga dotterbolag ska fortsätta att arbeta med stora kunder och större projekt där bolagens 
mervärde som kompetent produktleverantör och teknik- och lösningspartner utgör en konkurrensfördel. 
Förvärvet av HCI gör att koncernens största och dominerande del är produkter för 
bredbandskommunikation. Produkterna är i första hand fiberoptiska produkter. 
 
Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter och de andra marknader där koncernens bolag arbetar är 
och kommer att förbli tillväxtmarknader i många år framåt.  
 
Styrelsen ser positivt på det närmaste året och ser framför sig att tillväxten skall förbli god. 
 
Förvärvet av HCI och den organiska tillväxten kommer att kraftigt öka koncernens omsättning under 
kommande bokslutsår. Omsättningsökningen kommer att ske under lönsamhet. HCI konsolideras först den 1 
december 2013, dvs denna verksamhet kommer endast att vara del i koncernens finansiella siffror under 9 
månader av innevarande bokslutsår. Styrelsen beräknar trots detta att koncernens omsättning under 
innevarande bokslutsår (sept-aug 2014) skall uppgå till 320-350 mkr med en EBITDA marginal på 10-12%. 
 
Under året kommer konsolidering av den nuvarande koncernstrukturen att prioriteras. Bolaget fortsätter 
dock att vara öppen för ytterligare förvärv om rätt tillfälle skulle yppa sig. 
 
Styrelsen har lämnat en prognos vid för innevarande bokslutsår. Detta har gjorts pga förvärvet HCI och 
därmed ett behov att förklara den framtida koncernens finansiella ställning. Framåt kommer Bolaget inte att 
lämna prognos. 
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Prognosen och dessa utsikter avgavs i samband med kvartalsrapport 1. Eftersom Bolaget inte i framtiden 
kommer att detaljerade prognoser låter styrelsen prognosen och utsikterna stå fast i sin helhet. Styrelsen ser 
inte idag något som skulle kunna hota negativt tidigare avgiven prognos. 
 

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén 
 
Koncernen har vid rapporttidens utgång ca 120 st anställda.  
 

Finansiell ställning och likviditet 

 
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 28 februari till 35 mkr. 
Koncernen har inga räntebärande skulder.  
 
Koncernen förhandlar nu med ett antal svenska affärsbanker om framtida finansiering. 
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden (1 sept-28 februari) uppgick till -3,0 mkr. 
 
Det övervärde som finns i inventarier och maskiner i HCI har inte tagits upp i balansräkningen då 
verksamheten innan övertagandet var förlustbringande. Goodwill-avskrivningarna härstammar följaktligen 
från tidigare förvärv. 
 
Moderbolaget hade ingen omsättning under perioden och gjorde en vinst på 86 kkr. Moderbolagets eget 
kapital är totalt 63 160 kkr varav bundet 1 237 kkr.  
 
Aktien 
 
Bolagets aktie var tom 14 april listat på Aktietorget under tickern HTRO. 
 
Under innevarande bokslutsår har tre stycken aktie-emissioner genomförts: 
Riktad nyemission om 3 mkr till ledande befattningshavare inom koncernen (dec 2013). 
Företrädesemission om 19,2 mkr (dec 2013). 
Riktad nyemission om 27 mkr (feb 2014). 
 
Under innevarande bokslutsår har ett teckningsoptionsprogram utgivits: 
1 500 000 teckningsoptioner riktade till Bolagets personal. 
 
Årsstämman den 19 december 2013 har givit Styrelsen bemyndigande att, med eller utan företrädesrätt, 
emittera upptill 2 000 000 st aktier vid förvärv och/eller finansiering av verksamheten och att utge 
teckningsoptioner upptill 350 000 st till nya eller befintliga befattningshavare i koncernen. Bemyndigandet 
för de 2 000 000 aktierna utnyttjades tillfullo i den riktade nyemissionen februari 2014. Bemyndigandet för 
teckningsoptionerna har ej utnyttjats idag. 
 
Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram 24 342 857 st. 
 
Aktien började handlas den 15 april på Nasdaq OMX First North. Tidigare har den handlats på Aktietorget. 
 
 
 
Kommande rapporttillfällen 
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Kvartalsrapport 3 den 30 juli 
Bokslutskommuniké den 27 oktober 
Årsstämma den 18 december 
 
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas slutliga granskning. 
 
Hisings Backa den 25 april 2014. 
 
 
Gert Nordin 
Verkställande Direktör 
Hexatronic Scandinavia AB 
Org nr 556168-6360 
Exportgatan 47 B 
422 46 Hisings Backa 
Tel: 031-7425330 
 
 För eventuella frågor angående bokslutskommuniké kontakta: 
• Göran Nordlund Styrelseordförande 070-433 13 20 
• Gert Nordin Verkställande Direktör 070-858 34 20 
 
Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknikkoncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables & 
Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com ), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg, 
www.hexatronic.se ), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se ) och The Blue Shift AB (Stockholm, 
www.blueshift.se  ). Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar 
produkter, komponenter och system för bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina produkter till 
operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg 
och har ca 120 st anställda. Hexatronic omsatte proforma ca 100 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och 
förväntas omsätta 320-350 mkr med en EBITDA marginal på 10-12% under innvarande bokslutsår. Koncernen 
är listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO. För mer information se 
www.hexatronicscandinavia.se. 
 

http://www.hexatronic.com/
http://www.hexatronic.se/
http://www.memoteknik.se/
http://www.blueshift.se/
http://www.hexatronicscandinavia.se/
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Koncernens resultaträkning 2013-12-01 2013-09-01 2012-12-01 2012-09-01 
 2014-02-28 2014-02-28 2013-02-28 2013-02-28 
     

Rörelsens intäkter m.m     
Nettoomsättning 160 480 186 742 16 923 35 712 

     

 160 480 186 742 16 923 35 712 
     

Rörelsens kostnader     
Råvaror och handelsvaror -87 248 -106 753 -11 380 -23 416 
Övriga externa kostnader -24 121 -27 034 -2 151 -4 402 
Personalkostnader -23 890 -27 378 -2 313 -5 272 
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-706 -1 514 -384 -583 

 -135 965 -162 679 -16 228 -33 673 
     

Rörelseresultat 24 515 24 063 695 2 039 
     

Resultat från finansiella poster     
     

Räntekostnader -160 -240 -169 -338 

 -160 224 -169 -338 
     

Resultat efter finansiella poster 24 355 23 822 526 1 701 
     

Skatt på årets resultat -5 574 -5 455 0 0 
     

Periodens resultat 18 782 18 367 526 1 701 
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Koncernens balansräkning 2013-09-01  2012-09-01 
 2014-02-28  2013-02-28 
Tillgångar    
    
Anläggningstillgångar 8 512  5 743 
    
Summa anläggningstillgångar 8 512  5 743 
    
Omsättningstillgångar    
    
Varulager 112 949  10 998 
    
Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 124 997  14 117 
Aktuell skattefordran 290  34 
Övriga fordringar 6 218  502 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 584  358 

Summa kortfristiga fordringar 132 090  15 011 
    
Kassa och bank 35 092  1 174 
    
Summa omsättningstillgångar 280 131  27 183 
    
Summa tillgångar 288 643  32 926 
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Koncernens balansräkning 2013-09-01  2012-09-01 
 2014-02-28  2013-02-28 
Eget kapital, avsättningar och skulder    
Eget kapital    
    
Aktiekapital 1 217  615 
Bundna reserver 208  248 
Fria reserver 68 086  10 221 
Årets resultat 18 367  1 701 

Summa eget kapital 87 878  12 785 
    
Avsättningar    
Uppskjuten skatt 102  0 
Avsättning 12 860  0 

Summa avsättningar 12 962  0 
    
Långfristiga skulder    
Checkkredit 0  2 887 
Övriga långfristiga skulder 72 707  0 
Låneskulder 0  5 941 

Summa långfristiga skulder 72 707  8 828 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 73 899  5 093 
Aktuell skatteskuld 5 822  0 
Övriga skulder 5 758  3 784 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 29 618  2 436 

Summa kortfristiga skulder 115 097  11 313 
    
Summa eget kapital, avsättningar och 
skulder 288 643  32 926 
    
Ställda säkerheter 157 166  9 100 
Ansvarsförbindelser 4 465  0 



    SID 12 

 

Koncernens kassaflödesanalys 2013-09-01  2012-09-01 
 2014-02-28  2013-02-28 
    
Den löpande verksamheten    
Netto in- och utbetalningar kunder, 
leverantörer och anställda -2 463  -740 
Erlagd ränta -240  -338 
Betald/ Återbetalad inkomstskatt -313  -430 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 016  -1 508 
    
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella och immateriella -1 231  -5 804 
tillångar    
Kassaflöde från Investeringsverksamheten -1 231  -5 804 
    
Finansieringsverksamheten    
Förändringar långfristiga skulder -10 455  8 020 
Periodens nyemissioner 49 504  20 
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten 39 049  8 040 
    
Periodens kassaflöde 34 802  728 
Likvida medel vid periodens början 290  446 
Kursdifferens i likvida medel 0  0 

Likvida medel vid periodens slut 35 092  1 174 



    SID 13 

 

Koncernens nyckeltal 2013-12-01 2013-09-01 2012-12-01 2012-09-01 
 2014-02-28 2014-02-28 2013-02-28 2013-02-28 
     

Nettomsättningstillväxt 848% 423% 67% 70% 
EBITDA 15,7% 13,7% 6,4% 7,3% 
Rörelsemarginal 15,3% 12,9% 4,1% 5,7% 
Soliditet 30,4% 30,4% 38,8% 38,8% 
Resultat per aktie(kr) 1,0005 0,9786 0,0442 0,1429 
Resultat per anställd (tkr) 203 336 35 113 
Kassalikviditet 1,5 1,5 1,7 1,7 
Antal anställda 120 71 15 15 
Antal aktier 24 342 857 24 342 857 11 900 000 11 900 000 

 
       

       

     


