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AVENSIA AB  
DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2017 
 

INVESTERAR FÖR FORTSATT TILLVÄXT 
NYCKELTAL JULI-SEPTEMBER 2017 

Nettoomsättning  36,1 (27,8) MKR  Rörelsemarginal neg (12,7) % 

Rörelseresultat -0,5 (3,5) MKR Kassaflöde  0,0 (2,1) MKR 

Resultat efter skatt -0,6 (2,8) MKR Resultat per aktie -0,02 (0,08) SEK 
 

NYCKELTAL JANUARI-SEPTEMBER 2017 
Nettoomsättning  115,3 (88,3) MKR  Rörelsemarginal 4,8 (10,9) % 

Rörelseresultat 5,5 (9,7) MKR Kassaflöde  3,0 (4,0) MKR 

Resultat efter skatt 3,8 (7,8) MKR Resultat per aktie 0,11 (0,22) SEK 
 

VD:S KOMMENTARER 
• Efterfrågan är fortsatt god på Avensias tjänster och omsättningen under kvartalet växte med 30 

procent till 36,1 MKR. Vårt erbjudande inom rådgivning, implementation och förvaltning har lett 
till flera nya kundprojekt, till exempel vidareutveckling av Nilson Groups omnikanalhandel där 
fysiska butiker, mobila appar och onlinebutik ska föras närmare varandra. 

 
• Som tidigare kommunicerats befinner vi oss i en fas där vi prioriterar organisk tillväxt för att 

bygga och fortsatt stärka vår marknadsposition. Under kvartalet har vi nettoanställt 23 personer i 
Sverige och ökat vårt team i Filippinerna med fyra personer. Detta innebär en kapacitetsökning på 
23 % sedan den siste juni och 52 % sedan årsskiftet. Det är glädjande att vi lyckats locka så många 
duktiga nya medarbetare på en konkurrensutsatt marknad. 

 

• Rörelseresultatet sjönk under kvartalet till -0,5 MKR (3,5). Förändringen i resultatet berodde 
huvudsakligen på den snabba personaltillväxten. Avensia är ett specialistföretag och intaget av ny 
personal har förutom lägre initial debitering inneburit internutbildningsinsatser på 3 600 timmar 
under kvartalet. Kostnaden för förbrukningsinventarier (datorer m.m.) ökade till -1,4 MKR (-0,3). 

  

• Två nya lösningar med Avensia Storefront har under kvartalet driftsatts för Premier Designs i 
USA och Green Cross Health i Nya Zeeland. Kundkretsen i Sverige har utökats och samarbetet i 
Nordamerika med Episerver har inneburit utbildningar av deras internationella säljkår under 
perioden.  
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KVARTAL 3 
JULI-SEPTEMBER 2017 
Under kvartalet har Avensia levererat e-handels-

expertis i form av rådgivning och system-

leveranser främst till skandinaviska, men även 

europeiska och australiensiska kunder. 

 

Periodens nytillkomna kunder har främst funnits 

inom mode och skor, branscher som fortsätter 

öka sina investeringar i onlineförsäljning. 

Avgörande faktorer för att vinna affärerna har 

varit produkterna SCOPE och Avensia 

Storefront som tillsammans med vår starka 

rådgivningsavdelning differentierar oss mot våra 

konkurrenter som ofta är generalister. 

 

Kvartalet har präglats av investeringar i personal 

och tillväxt: 

• Vi har anställt en rekryteringsspecialist 
för att förbättra och förstärka vår 
rekryteringsprocess	

• Antalet anställda i Sverige har vuxit med 
23 personer	

• Ytterligare fyra personer har anslutit till 
vårt Filippinska kontor	

• Avensia Academy påbörjades med sex 
nyexaminerade talanger som under 
kvartalet arbetat i interna projekt men i 
oktober börjar arbeta i kundprojekt  

 

Utöver tillväxten av personal har även antalet 

underkonsulter ökat, även om deras andel av 

totala kapaciteten sjunkit något. Avsikten är att 

sänka andelen ytterligare, men justeringen 

kommer bero på kort- och långsiktiga 

förändringar i efterfrågan. 

 

Avensia Storefront fortsätter utvecklas väl med 

nylanseringar i USA och Nya Zeeland. Lokala 

referenser har stort värde och till skillnad från 

den första lanseringen i Tyskland är detta 

publika B2C-sajter som är tillgängliga för 

gemene man. Fokusområden för Avensia 

Storefront just nu är att vidareutveckla versionen 

för Microsoft Dynamics NAV samt att utvidga 

och hålla vårt internationella partnernätverk 

aktivt. 

 

MEDARBETARE 
Vid periodens slut uppgick antalet medarbetare i 

koncernen till 130 (83), varav 22 (16) är kvinnor. 

 
OMSÄTTNING OCH RESULTAT 
Koncernens nettoomsättning under kvartal tre 

uppgick till 36,1 (27,8) MKR och under årets 

första nio månader till 115,3 (88,3) MKR. Den 

ökade försäljningen berodde främst på ökade 

volymer av sålda tjänster och produkter. 

 

Rörelsens kostnader under kvartal tre uppgick 

till 37,1 (24,7) MKR och under årets första nio 

månader till 110,7 (80,6) MKR. Den största 

kostnadsposten utgjordes av personalkostnader 

vilken uppgick till 21,2 (14,1) MKR eller 58,8 

(50,8) procent av nettoomsättningen under 

tredje kvartalet. Under årets första nio månader 

uppgick personalkostnaderna till 63,1 (46,0) 

MKR vilket motsvarar 54,7 (52,1) procent av 

nettoomsättningen. Resterande rörelsekostnader 

uppgick för kvartalet till 15,9 (10,6) MKR och 

för årets första nio månader till 47,6 (34,6) 

MKR.  
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Figur 1 Nettoomsättning rullande tolv månader, MKR 

Rörelseresultatet för kvartal 3 uppgick till -0,5  

(3,5) MKR och för årets första nio månader till 

5,5 (9,7) MKR. Aktiveringar av 

utvecklingskostnader har detta kvartal varit 0,5 

(0,3) MKR. Resultat efter skatt för kvartal 3 

uppgick till -0,6 (2,8) MKR och för årets första 

nio månader till 3,8 (7,8) MKR.  

 

 

Figur 2 Rörelseresultat rullande tolv månader, MKR 

Koncernens skattemässiga underskott för de 

svenska bolagen uppgick till ca 17 (30) MKR per 

2016-12-31 och en positiv skatteeffekt på 22 

procent på hela det skattemässiga underskottet 

var då aktiverad. Under årets första nio månader 

2017 har koncernen löst upp en uppskjuten 

skattefordran om 1,7 (2,0) MKR, som 

kostnadsförts som skattekostnad. Koncernens 

skattemässiga underskott för de svenska bolagen 

uppgår därmed till 9 (21) MKR per 2017-09-30. 

I det danska dotterbolaget fanns ett 

skattemässigt underskott på 2,5 (4,4) MDKK per 

2016-12-31. Ingen del av detta har aktiverats. 

 

INVESTERINGAR 
Under kvartalet aktiverade koncernen 0,5 (0,3) 

MKR i produktutvecklingsutgifter för Avensia 

Storefront. För årets första nio månader 

aktiverades 0,8 (1,6) MKR. De totala 

immateriella tillgångarna i koncernen uppgick till 

4,7 (4,5) MKR per den 30 september.  

 

De materiella investeringarna i koncernen under 

kvartalet utgjordes till största delen av 

arbetsplatsrelaterad dator- och kontors-

utrustning. De materiella tillgångarna i 

koncernen uppgick till 1,4 (0,7) MKR per den 30 

september. 

 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL 
STÄLLNING 
Under tredje kvartalet visar koncernen ett 

kassaflöde från den löpande verksamheten på  

0,9 (2,5) MKR och för årets första nio månader 

på 10,1 (11,0) MKR.  

 

Koncernen hade vid utgången av kvartalet 11,8 

(5,6) MKR i likvida medel samt outnyttjade 

krediter på 10,0 (10,0) MKR. 

 

Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut till 

28,3 (24,7) MKR och soliditeten till 48,0 (59,1) 

procent. 
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MODERBOLAGET 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under 

kvartal tre till 36,7 (26,6) MKR och under årets 

första nio månader till 115,8 (85,7) MKR. 

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,9 

(3,9) MKR för tredje kvartalet och 9,0 (11,1) 

MKR för årets första nio månader.  De 

materiella tillgångarna i moderbolaget uppgick 

till 1,3 (0,7) MKR per den 30 september. 

 

AKTIEN OCH ÄGARE 
Avensia är listat på Nasdaq OMX First North 

Premier under namnet AVEN. Totalt hade 

Avensia 3 088 aktieägare vid utgången av 

kvartalet och antalet aktier uppgick till  

35 544 379 st. Den 3 juli 2017 uppgick första 

betalkurs för Avensias aktie till 9,35 SEK. Sista 

betalkurs den 29 september 2017 uppgick till 

10,00 SEK vilket motsvarar ett börsvärde på ca 

355 MKR.  

 
Tabellen nedan åskådliggör de fem största 

ägarna per den 30 september 2017. Ytterligare 

information finns på bolagets hemsida. 

 

A5 Invest AB 9 509 075 
Valid Asset Management i 
Skåne AB 

8 758 911 

HHW Invest AB 3 560 000 
Försäkringsaktiebolaget, 
Avanza Pension 

1 045 671 
 

Jörgen Bertilsson 949 429 
Övriga 11 721 293 
Totalt 35 544 379 

 

Remium Nordic AB är bolagets Certified 

Adviser och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller 

www.remium.se. 

 

FRAMTIDSUTSIKTER 
Avensia kommer att fortsätta utvecklas som 

bolag i takt med kundernas behov. Det är 

bolagets bedömning att efterfrågan är långsiktigt 

ökande på de marknader där vi är verksamma.  

Resultatförbättringar i koncernen framöver 

beräknas komma från ökad försäljning, ökat 

produktinnehåll i leveransmixen, utökade 

förvaltningsåtagande och efterhand förbättrade 

priser. 

 

Avensia lämnar inga resultat- eller omsättnings-

prognoser. 

 

RISKFAKTORER 
Koncernen är i sin verksamhet utsatt för vissa 

risker som kan påverka resultatet i högre eller 

mindre grad. Koncernens bolag påverkas bland 

annat av verksamhetsrelaterade risker såsom 

rekrytering, projektrisker, våra större kunders 

utveckling och kundförluster. Marknads-

relaterade risker inkluderar konjunkturrisker.  

Finansiella risker och marknadsrisker finns 

utförligt beskrivna i den senast lämnade 

årsredovisningen för 2016. 

 

Ingen förändring har skett vad gäller väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer sedan den senast 

lämnade årsredovisningen för 2016, som finns 

publicerad på bolagets hemsida. 

 

VALBEREDNING 
Valberedningen inför årsstämman 2018 kommer 

att bestå av Anders Cedervall (ordförande) 

representerande Valid Asset Management i 
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Skåne AB, Jörgen Brandt representerande A5 

Invest AB och Carl-Fredrik Herslow 

representerande HHW Invest AB. För aktieägare 

som önskar komma i kontakt med 

valberedningen sker detta via: Valberedningen, 

Avensia AB, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund 

alternativt: valberedningen@avensia.com. 

 
ÅRSSTÄMMA 
Årsstämman ägde rum den 18 maj 2017 på 

Avensias kontor i Lund.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 
KVARTALET 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter 

kvartalet. 

 

SEGMENTSINFORMATION 
Avensias verksamhet omfattar endast ett 

rörelsesegment och bolaget hänvisar därför till 

balans- och resultaträkning rörande redovisning 

av rörelsesegment. 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Koncernen tillämpar International Financial 

Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten 

för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Interim 

Financial Reporting och Årsredovisningslagen. 

Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering 

lämnas såväl i noter som på annan plats i 

delårsrapporten. 

 

De redovisningsprinciper som redogörs för i 

årsredovisningen för 2016 har tillämpats. 

 

Ett antal nya standarder, ändringar och 

tolkningar av standarder träder i kraft för 

räkenskapsår som börjar efter den 1 januari 2017 

och har inte tillämpats vid upprättandet av dessa 

finansiella rapporter. En av dessa nya standarder 

är IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som 

ersätter befintliga standarder för 

intäktsredovisning. IFRS 15 innebär en modell 

för intäktsredovisning (fem-stegs-modell) som 

baseras på när kontrollen av en vara eller tjänst 

överförs till kunden. Standarden är tillämplig för 

räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller 

senare med tidigare tillämpning tillåtet. 

Koncernen har genomfört ett projekt avseende 

IFRS 15, där kundavtalen har gåtts igenom för 

att identifiera eventuella effekter vid införandet 

av IFRS 15. Men nuvarande kundavtal bedöms 

inte införandet av IFRS 15 få någon väsentlig 

påverkan. 

 

Tillämpade redovisningsprinciper för det under 

året införda aktiesparprogrammet redovisas 

nedan: 

 

Aktierelaterade ersättningar 

Under 2016 påbörjade Avensia AB ett 

aktiesparprogram för samtliga tillsvidareanställda 

i Sverige. I juni 2017 påbörjades ett andra 

aktiesparprogram med samma struktur som 

aktiesparprogrammet påbörjat 2016. För mer 

information om dessa program hänvisas till 

Avensias årsredovisning för 2016. 

 

RAPPORTTILLFÄLLEN  
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017 

2018-05-17 Delårsrapport jan-mar 2018 
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Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen 

och verkställande direktören för publicering. 

Denna rapport har varit föremål för en 

översiktlig revisorsgranskning. 

 

Denna information är sådan information som 

Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning och lagen om 

värdepappersmarknaden. Informationen 

lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 19 oktober 

2017 kl. 12:15 CET. 

 

För ytterligare information, kontakta gärna: 

Robin Gustafsson, VD 

Telefon: +46 736 60 60 82 

E-post: robin.gustafsson@avensia.com 

Twitter: @robin_gus 

 

 
 
FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Lund den 19 oktober 2017 

 

Per Wargéus  Robin Gustafsson Niklas Johnsson 

Styrelseordförande VD  Styrelseledamot 

 

 

Monika Dagberg Anders Wehtje  Anders Cedervall 

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

Roland Vejdemo 

Styrelseledamot 
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Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag 
(delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap Årsredovisningslagen (1995:1554) 

Till styrelsen i Avensia AB, organisationsnummer 556561-8641 

 
Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Avensia AB per den 30 september 2017 och 
den tremånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera delårsrapporten i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 

Vårt ansvar är att uttala en slutsats om delårsrapporten grundad på vår översiktliga granskning. 
 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 

(ISRE) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig 
granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor 
och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. 
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den 
inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som 

skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig 
granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med 

IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Malmö den 19 oktober 2017 
 
Deloitte AB 
 
  
Per-Arne Pettersson 
Auktoriserad revisor 
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN I SAMMANDRAG 

TKR                                  
2017-07-01 
2017-09-30 

2016-07-01 
2016-09-30 

2017-01-01 
2017-09-30 

2016-01-01 
2016-09-30 

Rörelsens intäkter      
Nettoomsättning  36 123 27 818 115 338 88 342 
Aktiverade utvecklingsutgifter  496 274 844 1 638 
Övriga rörelseintäkter  24 173 77 305 
Summa rörelsens intäkter  36 643 28 265 116 259 90 285 
      
Rörelsens kostnader      
Inköpta varor och tjänster  -8 735 -6 569 -27 342 -20 958 
Övriga externa kostnader  -6 695 -3 632 -18 817 -12 555 
Personalkostnader  -21 236 -14 137 -63 094 -46 043 
Avskrivningar/nedskrivningar av  
materiella och immateriella tillgångar 

  
-382 

 
-309 

 
-1 093 

 
-845 

Övriga rörelsekostnader  -87 -87 -387 -211 

Summa rörelsens kostnader  -37 135 -24 734 -110 733 -80 612 
      
Rörelseresultat  -492 3 531 5 526 9 673 
      
Resultat från finansiella investeringar      
Finansiella intäkter  - - - 1 
Finansiella kostnader  - -12 -42 -39 
Resultat efter finansiella poster  -492 3 519 5 484 9 635 
Skatt  -140 -706 -1 704 -1 860 
      
Periodens resultat  -632 2 813 3 780 7 775 
      
Hänförligt till moderbolagets aktieägare   -632 2 813  3 780 7 775 
      
Data per aktie      
Antal aktier   35 544 379 35 544 379 35 544 379 35 544 379 
Resultat per aktie, SEK  -0,02 0,08 0,11 0,22 

 

 

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I KONCERNEN 
 
TKR 

2017-07-01 
2017-09-30 

2016-07-01 
2016-09-30 

2017-01-01 
2017-09-30 

2016-01-01 
2016-09-30 

     
Periodens resultat -632 2 813 3 780 7 775 
Övrigt totalresultat: 
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 

 
- 

-34 

 
- 

35 

 
- 

-2 

 
- 

54 
Summa totalresultat för perioden -666 2 848 3 778 7 829 
     
Summa totalresultat för perioden hänförligt till:     
Moderbolagets aktieägare 
 

-666 
 

2 848 
 

3 778 
 

7 829 
 

	
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen avser omräkningsdifferenser för det danska dotterbolaget. 
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET I SAMMANDRAG 
 
TKR 

2017-07-01 
2017-09-30 

2016-07-01 
2016-09-30 

2017-01-01 
2017-09-30 

2016-01-01 
2016-09-30 

Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 36 725 26 643   115 799 85 713   
Övriga rörelseintäkter 24 168 74 299 
Summa rörelsens intäkter 36 749 26 811 115 873 86 012 
     
Rörelsens kostnader     
Inköpta varor och tjänster -8 915 -5 952 -27 710 -19 483 
Övriga externa kostnader -7 068  -3 692 -19 746  -12 623 
Personalkostnader -19 732 -13 144 -58 975 -42 591 
Avskrivningar/nedskrivningar av 
materiella och immateriella tillgångar 

 
-95 

 
-54 

 
-235 

 
-154 

Övriga rörelsekostnader -74 -84 -357 -199 
Summa rörelsens kostnader -35 884 -22 926 -107 023 -75 050 
     
Rörelseresultat 865 3 885 8 850 10 962 
     
Resultat från finansiella investeringar     
Övriga ränteintäkter och liknande poster 77 68 202 171 
Övriga räntekostnader och liknande poster - -17 -43 -47 
Resultat efter finansiella poster 942 3 936 9 009 11 086 
     
Periodens resultat 942 3 936 9 009 11 086 
     

	
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I MODERBOLAGET 
	

 
TKR 

2017-07-01 
2017-09-30 

2016-07-01 
2016-09-30 

2017-01-01 
2017-09-30 

2016-01-01 
2016-09-30 

     
Periodens resultat 942 3 936 9 009 11 086 
Övrigt totalresultat: 
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen 
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

 
- 
- 

Summa totalresultat för perioden 942 3 936 9 009 11 086 
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
              Koncernen                                   Moderbolaget 
 

TKR 
 

Not 2017-09-30 
 

2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2016-09-30 2016-12-31 
 

Tillgångar         
Immateriella anläggningstillgångar  4 680  4 460  4 682 - - -  
Materiella anläggningstillgångar  1 381 723 719 1 341 666 666  
Finansiella anläggningstillgångar  2 441 5 062 4 144 8 456 8 456 8 456  
Kortfristiga fordringar 1 38 668 25 970 29 149 46 638 32 796 33 726  
Likvida medel 1 11 833 5 628 8 887 7 356 4 007 6 010  
Summa tillgångar  59 003 41 843 47 581 63 791 45 925 48 858  
         
Eget kapital och skulder         
Eget kapital  28 330 24 720 28 467 35 798 30 126 32 121  
Kortfristiga skulder 1 30 673 17 123 19 114 27 993 15 799 16 737  
Summa skulder och eget kapital  59 003 41 843 47 581 63 791 45 925 48 858  

 

 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR 
KONCERNEN 

TKR 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

 
Omräknings-

reserver 
Balanserat 

resultat 
Avensias 

aktieägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
 

 
Totalt eget 

kapital 

Eget kapital den 1 januari 2016 5 331 8 786 -56 6 014 20 075 - 20 075 
Periodens summa totalresultat - - 54 7 775 7 829 - 7 829 
Transaktioner med ägare:        
Utdelning - -3 554 - - -3 554 - -3 554 
Incitamentsprogram - - - 370 370 - 370 
Eget kapital den 30 september 2016 5 331 5 232 -2 14 159 24 720 - 24 720 
Periodens summa totalresultat - - -22 3 382 3 360 - 3 360 

Transaktioner med ägare:        

Incitamentsprogram - - - 387 387 - 387 

Eget kapital den 1 januari 2017 5 331 5 232 -24 17 928 28 467 - 28 467 

Periodens summa totalresultat - - -2 3 780 3 778 - 3 778 

Transaktioner med ägare:        

Utdelning - -5 232 - -100 -5 332 - -5 332 

Incitamentsprogram - - - 1 417 1 417 - 1 417 

Eget kapital den 30 september 2017 5 331 - -26 23 025 28 330 - 28 330 
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 

	
TKR   2017-07-01 

2017-09-30 
2016-07-01 
2016-09-30 

2017-01-01 
2017-09-30 

2016-01-01 
2016-09-30 

Den löpande verksamheten       
Resultat efter finansiella poster   -492 3 519 5 484 9 635 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet   1 301 646 2 747 1 010 
Betald skatt   -218 83 -1 022 -342 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

  591 4 248 7 209 10 303 

Förändringar av rörelsekapital       
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar   -3 365 -1 349 -8 629 613 
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder   3 661 -371 11 512 75 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   887 2 528 10 092 10 991 

Investeringsverksamheten       
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   -495 -274 -843 -1 638 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -384 -137 -910 -137 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -879 -411 -1 753 -1 775 
       
       
Finansieringsverksamheten       
Amortering av låneskuld   - - - -1 690 
Utdelning   - - -5 332 -3 554 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   - - -5 332 -5 244 

Periodens kassaflöde   8 2 117 3 007 3 972 
       
Likvida medel vid periodens början    11 936  3 483  8 887  1 598 
Kursdifferens i likvida medel   -111 28 -61 58 
Likvida medel vid periodens slut   11 833 5 628 11 833 5 628 

 
Kassaflöde från erhållna räntor uppgår till - (-) för tredje kvartalet och - (1) för januari-september samt från betalda räntor till - (-12) för tredje 
kvartalet och -42 (-39) för januari-september. Räntorna ingår i kassaflödet från den löpande verksamheten. 
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NOTER 
 
NOT 1 FINANSIELLA INSTRUMENT 
För finansiella tillgångar och skulder anses det redovisade värdet enligt nedan vara en rimlig approximation av verkligt värde. 
 
Kategorier av finansiella tillgångar och skulder 2017-09-30 (2016-09-30) – Koncernen 

TKR 

Lånefordringar och 
kund- 

fordringar 

Finansiella skulder  
värderade till 

upplupet  
anskaffningsvärde Summa 

Finansiella tillgångar    

Kundfordringar 32 463 
(22 363) 

 32 463 
(22 363) 

Likvida medel 11 833 
(5 628) 

 11 833 
(5 628) 

Totala finansiella tillgångar           44 296   
(27 991) 

           44 296   
 (27 991)       

Finansiella skulder    

Leverantörsskulder  11 630 
(4 555) 

11 630 
(4 555) 

Totala finansiella skulder  11 630 
(4 555) 

           11 630 
(4 555) 

 
 
 

 
NOT 2 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 
 

         Koncernen                                       Moderbolaget 
 

 
 
 2017-09-30 

 
2016-09-30 2016-12-31 2017-09-30 

 
2016-09-30 2016-12-31 

  

Ställda säkerheter 10 000  10 000  10 000 10 000 10 000 10 000   
Eventualförpliktelser Inga Inga Inga Inga Inga Inga   

 
 

 


