AVENSIA AB
DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2018

GOD TILLVÄXT - UTVÄXLING PÅ GJORDA INVESTERINGAR
NYCKELTAL JANUARI-MARS 2018
Nettoomsättning

58,1 (37,8) MKR

Rörelsemarginal

14,8 (10,2) %

Rörelseresultat

8,6 (3,9) MKR

Kassaflöde

5,5 (8,9) MKR

Resultat efter skatt

6,5 (2,9) MKR

Resultat per aktie

0,18 (0,08) SEK

•

Kvartalet bjöd på ett bra inflöde av nya uppdrag och en fortsatt tillväxt för Avensia. Under
kvartalet växte nettoomsättningen med 54% till 58,1 MKR (37,8 MKR).

•

Rörelseresultatet i kvartal ett uppgick till 8,6 MKR (3,9 MKR) vilket gav en rörelsemarginal på
14,8% (10,2%). Det högre resultatet är en effekt av den fortsatta ökningen av vår omsättning
samt en god beläggning av den egna organisationen.

•

Kassaflödet för kvartalet blev 5,5 MKR (8,9) eller 0,15 SEK (0,25) per aktie. Förra årets
kassaflöde under kvartal ett var högt beroende på kalender- och skatteeffekter. Kvaliteten i
utestående kundfordringar bedöms vara god.

VD:S KOMMENTARER
-

Avensia fortsätter utvecklingen från att vara ett renodlat expertföretag inom e-handel med
teknikfokus till att bli en strategisk affärspartner. Erbjudandet idag omfattar alltifrån
övergripande strategisk rådgivning till implementation av innovativa omnikanallösningar och
löpande stöd och rådgivning i den dagliga exekveringen av modern digital handel.

-

Avensia fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare. Under kvartalet har antalet medarbetare
ökat från 141 till 154 och den höga rekryteringstakten fortsätter även in i kvartal två. Det
möjliggör fortsatt kraftigt tillväxt men kommer också att innebära ökade kostnader för
inskolning och utbildning framöver. Under kvartalet lanserades flera större e-handelslösningar
för bl a Stenströms och Twilfit, den senare baserad på Avensia Storefront.

-

Investeringarna i produktutveckling kommer att accelereras framöver och under maj månad
tillsattes en nyinrättad tjänst som produktutvecklingschef. Avensia har under kvartalet öppnat
kontor i USA (Chicago) och Norge (Oslo) och i april invigdes bolagets nya lokaler i Lund och
Göteborg. Avtal har även tecknats för nytt kontor i Stockholm med inflyttning i augusti 2018.
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att utvecklas för att öka försäljning och

KVARTAL 1

konkurrenskraft.

JANUARI-MARS 2018
Under kvartalet har Avensia levererat

Avensia Storefront som är den produkt som

strategiska rådgivningstjänster inom digital

både används i systemleveranser från Avensia,

handel, tjänster för att implementera

men framför allt säljs genom ett globalt

innovativa omnikanallösningar samt löpande

partnernätverk, fick under kvartalet nya

stöd och rådgivning i våra kunders dagliga

kunder i Storbritannien, USA och Kanada.

exekvering av modern digital handel; främst

Samarbetet med Microsoft har intensifierats

till skandinaviska, men även europeiska,

och Avensia Storefront är nu tillgänglig som

amerikanska och australiensiska kunder.

ledande e-handelslösning i Microsofts
Technology Centers i Stockholm och Milano,

Inom strategiområdet märktes under kvartalet

vilket ger god exponering mot Microsofts

en ökad efterfrågan på både strategisk

kunder, säljkår och globala partnerled. Även

rådgivning och mer praktiskt orienterat stöd i

samarbetet med Episervers försäljnings-

den löpande verksamheten från nya och

organisation, framför allt på den norda-

befintliga kunder. Avensias strategigrupp

merikanska marknaden har gett både direkt

växer kontinuerligt och består huvudsakligen

försäljning och upphov till nya lokala

av personer med egen, praktisk erfarenhet av

partnerskap vilket är bidragande orsaker till

olika aspekter av omnikanalhandel.

Avensias etablering i Chicago, USA.

Strategiarbete leder ofta även till att Avensia
får förtroendet att leverera nya system-

Nykundsförsäljningen har under kvartalet

lösningar för digital handel, vilket fortfarande

huvudsakligen drivits av gemensamma

står för majoriteten av verksamheten. Inom

erbjudanden mellan Avensias helhets-

detta område fortsätter Avensia att utveckla

erbjudande med Avensia Storefront och

ramverket SCOPE vilket leder till höjd

SCOPE, där merparten av Avensias

prestanda, bättre kundupplevelse och därmed

projektförsäljning skett med dessa

högre försäljning för de handlare där denna

komponenter som tydlig differentiering.

teknologi används. En växande del av

Investeringarna i SCOPE och Storefront

verksamheten är Operations, d v s löpande

kommer att öka framöver för att fortsätta

stöd till Avensias kunder för att säkerställa att

behålla denna fördel även i framtiden och på

deras digitala handelsplattform hela tiden är

sätt säkerställa kundnytta och därav följande

säker och tillgänglig, att den klarar ökande

konkurrenskraft för Avensia.

trafikvolymer och att den hela tiden fortsätter
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MEDARBETARE

till 8,6 (3,9) MKR. Aktiveringar av

Vid periodens slut uppgick antalet

utvecklingskostnader har detta kvartal varit

medarbetare i koncernen till 154 (95), varav

0,0 (0,0) MKR. Resultat efter skatt för kvartalet

27 (19) är kvinnor. Medarbetarna är

uppgick till 6,5 (2,9) MKR.

koncernens nyckelresurs och ett omfattande
vidareutbildningsprogram sjösattes under

Rörelseresultat 12 mån

april för att säkra positionen som ledande

20

expertföretag inom digital handel.
15
10

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
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Koncernens nettoomsättning under första

0

kvartalet uppgick till 58,1 (37,8) MKR. Den

17-kv1

17-kv2

17-kv3

17-kv4

18-kv1

ökade försäljningen berodde främst på ökade
Figur 2 Rörelseresultat rullande tolv månader, MKR

volymer av sålda tjänster och produkter.

Koncernens skattemässiga underskott för de
svenska bolagen uppgick till ca 5 (17) MKR per

Rörelsens kostnader under kvartalet uppgick

2017-12-31 och en positiv skatteeffekt på 22

till 49,7 (33,9) MKR. Den största

procent på hela det skattemässiga

kostnadsposten utgjordes av personal-

underskottet var då aktiverad. Under första

kostnader vilken uppgick till 32,0 (19,2) MKR

kvartalet 2018 har koncernen löst upp en

eller 55,2 (50,9) procent av netto-

uppskjuten skattefordran om 1,1 (0,9) MKR,

omsättningen under första kvartalet.

som kostnadsförts som skattekostnad.

Resterande rörelsekostnader uppgick för

Koncernens skattemässiga underskott för de

kvartalet till 17,7 (14,7) MKR.

svenska bolagen uppgår därmed till 0 (16)
MKR per 2018-03-31. I det danska

Omsättning 12 mån

dotterbolaget fanns ett skattemässigt

200

underskott på 2,3 (2,5) MDKK per 2017-12-31.

180

Ingen del av detta har aktiverats.
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Figur 1 Nettoomsättning rullande tolv månader, MKR

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick
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INVESTERINGAR

AKTIEN OCH ÄGARE

Under kvartalet aktiverade koncernen inga

Avensia är listat på Nasdaq OMX First North

produktutvecklingsutgifter. De totala

Premier under namnet AVEN. Totalt hade

immateriella tillgångarna i koncernen uppgick

Avensia 2 917 aktieägare vid utgången av

till 4,5 (4,4) MKR per den 31 mars.

kvartalet och antalet aktier uppgick till
35 544 379 st. Den 2 januari 2018 uppgick

De materiella investeringarna i koncernen

första betalkurs för Avensias aktie till 8,24 SEK.

under kvartalet utgjordes till största delen av

Sista betalkurs den 29 mars 2018 uppgick till

arbetsplatsrelaterad dator- och kontors-

8,48 SEK vilket motsvarar ett börsvärde på ca

utrustning. De materiella tillgångarna i

301 MKR.

koncernen uppgick till 1,4 (0,8) MKR per den
Tabellen nedan åskådliggör de fem största

31 mars.

ägarna per den 31 mars 2018. Ytterligare
information finns på bolagets hemsida.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL
STÄLLNING
Under första kvartalet visar koncernen ett
kassaflöde från den löpande verksamheten på
5,6 (9,1) MKR.

A5 Invest

9 509 075

Valid Asset Management

8 758 911

HHW Invest

3 560 000

Avanza Pension

1 047 303

Jörgen Bertilsson

949 429

Koncernen hade vid utgången av kvartalet

Övriga

11 719 661

19,6 (17,8) MKR i likvida medel samt

Totalt

35 544 379

outnyttjade krediter på 10,0 (10,0) MKR.
Remium Nordic AB är bolagets Certified
Adviser och nås på tel: +46 8 454 32 00 eller

Det egna kapitalet uppgår vid periodens slut

www.remium.se.

till 39,0 (31,7) MKR och soliditeten till 48,6
(56,1) procent.

FÖRSLAG TILL UTDELNING
Styrelsen föreslår årsstämman i Avensia att

MODERBOLAGET

fatta beslut om en utdelning på 18 öre per

Moderbolagets nettoomsättning uppgick

aktie för 2017, totalt 6,4 MKR.

under första kvartalet till 59,8 (37,8) MKR.
Resultatet efter finansiella poster uppgick till
11,5 (5,0) MKR. De materiella tillgångarna i
moderbolaget uppgick till 1,4 (0,7) MKR per
den 31 mars.
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FRAMTIDSUTSIKTER

VALBEREDNING

Avensia kommer att fortsätta utvecklas som

Valberedningen inför årsstämman 2018 består

bolag i takt med kundernas behov. Det är

av Anders Cedervall (ordförande)

bolagets bedömning att efterfrågan är

representerande Valid Asset Management i

långsiktigt ökande på de marknader där vi är

Skåne AB, Jörgen Brandt representerande A5

verksamma.

Invest AB och Carl-Fredrik Herslow

Resultatförbättringar i koncernen framöver

representerande HHW Invest AB. För

beräknas komma från ökad försäljning, ökat

aktieägare som önskar komma i kontakt med

produktinnehåll i leveransmixen, utökade

valberedningen sker detta via:

förvaltningsåtagande och efterhand

Valberedningen, Avensia AB, Vävaregatan 21,

förbättrade priser.

222 37 Lund alternativt:
valberedningen@avensia.com.

Avensia lämnar inga resultat- eller

ÅRSSTÄMMA

omsättningsprognoser.

Årsstämman äger rum den 17 maj 2018 kl.
17:00 på Avensias nya kontor i Lund. Kallelse

RISKFAKTORER

till årsstämma offentliggjordes den 18 april på

Koncernen är i sin verksamhet utsatt för vissa

bolagets hemsida och i Post & Inrikes

risker som kan påverka resultatet i högre eller

Tidningar samt annonseras i Dagens Industri.

mindre grad. Koncernens bolag påverkas
bland annat av verksamhetsrelaterade risker

Årsredovisning samt övriga enligt

såsom rekrytering, projektrisker, våra större

aktiebolagslagen erforderliga handlingar finns

kunders utveckling och kundförluster.

tillgängliga på bolagets kontor i Lund och på

Marknadsrelaterade risker inkluderar

bolagets hemsida.

konjunkturrisker. Finansiella risker och
marknadsrisker finns utförligt beskrivna i den

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
KVARTALET

senast lämnade årsredovisningen för 2017.

Efter kvartalets utgång, 2 april, tillträdde

Ingen förändring har skett vad gäller

Niklas Johnsson som ny vd och koncernchef.

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer sedan

Niklas kommer närmast från en tjänst som

den senast lämnade årsredovisningen för

Services Director på Microsoft och har varit

2017, som finns publicerad på bolagets

ledamot i Avensias styrelse sedan 2013.

hemsida.
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SEGMENTSINFORMATION

IFRS 9 hanterar klassificering, värdering och

Avensias verksamhet omfattar endast ett

redovisning av finansiella tillgångar och

rörelsesegment och bolaget hänvisar därför

skulder. Övergången till ny modell för

till balans- och resultaträkning rörande

redovisning av förväntade kreditförluster

redovisning av rörelsesegment.

enligt IFRS 9 har inte påverkat redovisningen
då koncernen inte haft några betydande
kreditförluster.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen tillämpar International Financial

RAPPORTTILLFÄLLEN

Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten

2018-07-25 Delårsrapport apr-jun 2018

för koncernen är upprättad enligt IAS 34

2018-10-18 Delårsrapport jul-sep 2018

Interim Financial Reporting och
Årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS

Denna delårsrapport har godkänts av

34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter

styrelsen och verkställande direktören för

som på annan plats i delårsrapporten.

publicering. Denna rapport har inte granskats
av bolagets revisor.

De redovisningsprinciper som redogörs för i
årsredovisningen för 2017 har tillämpats. Inga

Denna information är sådan information som

nya eller ändrade standards som trätt i kraft

Avensia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

2018 har haft någon väsentlig påverkan.

marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen

Den 1 januari 2018 har två nya standarder

lämnades, genom nedanstående

trätt ikraft som koncernen tillämpar:

kontaktpersons försorg, för offentliggörande
den 17 maj 2018 kl. 13:30 CET.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, som
ersatt tidigare standarder för

För ytterligare information, kontakta gärna:

intäktsredovisning. Med nuvarande kundavtal

Niklas Johnsson, VD

har inte införandet av IFRS 15 fått någon

Telefon: +46 73 550 5003

väsentlig påverkan.

E-post: niklas.johnsson@avensia.com
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RESULTATRÄKNING KONCERNEN I SAMMANDRAG
2018-01-01
2018-03-31

2017-01-01
2017-03-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

58 103
224

37 765
34

Summa rörelsens intäkter

58 327

37 799

-10 583
-6 528
-32 048

-8 547
-5 684
-19 218

-452
-95

-344
-136

-49 706

-33 929

8 621

3 870

TKR

Rörelsens kostnader
Inköpta varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/nedskrivningar av
materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella investeringar
Finansiella kostnader

-40

-40

8 581
-2 125

3 830
-933

Periodens resultat

6 456

2 897

Hänförligt till moderbolagets aktieägare

6 456

2 897

35 544 379
0,18

35 544 379
0,08

Resultat efter finansiella poster
Skatt

Data per aktie
Antal aktier
Resultat per aktie, före och efter utspädning, SEK

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I KONCERNEN
2018-01-01
2018-03-31

2017-01-01
2017-03-31

Periodens resultat
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen

6 456

2 897

140

-6

Summa totalresultat för perioden

6 596

2 891

Summa totalresultat för perioden hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare

6 596

2 891

TKR

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen avser omräkningsdifferenser för utländska koncernbolag.
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET I SAMMANDRAG
2018-01-01
2018-03-31

2017-01-01
2017-03-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

59 757
203

37 829
32

Summa rörelsens intäkter

59 960

37 861

-10 949
-7 296
-30 076

-8 632
-6 010
-18 028

-102
-89

-58
-133

Summa rörelsens kostnader

-48 512

-32 861

Rörelseresultat

11 448

5 000

55
-40

57
-41

Resultat efter finansiella poster

11 463

5 016

Periodens resultat

11 463

5 016

TKR

Rörelsens kostnader
Inköpta varor och tjänster
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar/nedskrivningar av
materiella och immateriella tillgångar
Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande poster
Övriga räntekostnader och liknande poster

RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I MODERBOLAGET
TKR
Periodens resultat
Övrigt totalresultat:
Poster som inte ska återföras i resultaträkningen
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen
Summa totalresultat för perioden

11 463

8

2018-01-01
2018-03-31

2017-01-01
2017-03-31

11 463

5 016

-

5 016

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Koncernen

TKR
Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel

Not

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

2018-03-31

2017-03-31

2017-12-31

1
1

4 485
1 429
441
54 177
19 649

4 400
786
3 211
30 264
17 805

4 831
1 493
1 603
46 994
14 004

1 397
7 208
62 359
13 660

737
8 456
37 161
13 413

1 457
7 156
53 442
8 755

80 181

56 466

68 925

84 624

59 767

70 810

38 960
41 221

31 676
24 790

31 523
37 402

47 456
37 168

37 137
22 630

35 993
34 817

80 181

56 466

68 925

84 624

59 767

70 810

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Kortfristiga skulder

Moderbolaget

1

Summa skulder och eget kapital

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL FÖR
KONCERNEN

Eget kapital den 1 januari 2017
Periodens summa totalresultat
Transaktioner med ägare:
Incitamentsprogram
Eget kapital den 31 mars 2017
Periodens summa totalresultat
Transaktioner med ägare:
Utdelning
Incitamentsprogram
Eget kapital den 1 januari 2018

5 331
-

Övrigt
tillskjutet
kapital
5 232
-

5 331
-

5 232
-

-30
84

318
21 143
3 064

318
31 676
3 148

-

318
31 676
3 148

5 331

-5 232
-

54

-100
2 031
26 138

-5 332
2 031
31 523

-

-5 332
2 031
31 523

Periodens summa totalresultat

-

-

140

6 456

6 596

-

6 596

-

-

-

841

841

-

841

5 331

-

194

33 435

38 960

-

38 960

TKR

Aktiekapital

Omräkningsreserver
-24
-6

Balanserat
resultat

Avensias
aktieägare

17 928
2 897

28 467
2 891

Innehav utan
bestämmande
inflytande
-

Totalt eget
kapital
28 467
2 891

Transaktioner med ägare:
Incitamentsprogram
Eget kapital den 31 mars 2018
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN
TKR

2018-01-01
2018-03-31

2017-01-01
2017-03-31

8 581
1 176
-1 261

3 830
673
-585

8 496

3 918

-6 738
3 809

-549
5 681

5 567

9 050

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-63

-129

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-63

-129

5 504

8 921

14 004
141
19 649

8 887
-3
17 805

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Förändringar av rörelsekapital
Ökning av fordringar
Ökning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

Kassaflöde från erhållna räntor uppgår till - (-) och från betalda räntor till -40 (-40). 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 2018-03-31 (2017-03-31) – Koncernen
Lånefordringar och
kundfordringar

TKR

Finansiella skulder
värderade till
upplupet
anskaffningsvärde

Summa

Finansiella tillgångar
Kundfordringar

48 549
(25 864)

48 549
(25 864)

Likvida medel

19 649
(17 805)

19 649
(17 805)

Totala finansiella tillgångar

68 198
(43 669)

68 198
(43 669)

Finansiella skulder
Leverantörsskulder

11 613
(8 391)

11 613
(8 391)

Totala finansiella skulder

11 613
(8 391)

11 613
(8 391)

NOT 2 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Koncernen

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser

Moderbolaget

2018-03-31

2017-03-31

2018-03-31

2017-03-31

10 000
Inga

10 000
Inga

10 000
Inga

10 000
Inga
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