
	

 
Kvartalsrapport januari-mars 2018 

Nya partners i Kina och USA - strategianpassning följer plan 
	

Första kvartalet 2018 
• Nettoomsättning: KSEK 1 210 (2 939) 
• Periodens resultat: KSEK -3 434 (-722) 
• Resultat per aktie: SEK -0,06 (-0,02) 
• Resultat per genomsnittligt antal aktier: SEK -0,07 (-0,02) 
• Levererar order till FN 
• Första ordern på den unika databasen för kemiska stridsmedel 

	

	

	

	



	

	

	

       

VDs kommentar 
Under första kvartalet 2018 har vi fokuserat på imple-
mentationen av vår nya strategi och att bygga distribu-
tionskanalerna. Under kvartalet tecknade vi avtal med 
vår första systemintegratör, som även är vår första 
partner på den viktiga, men tidigare för oss inte till-
gängliga, USA-marknaden. Vi har också haft och fort-
sätter att ha lovande och långt gångna diskussioner 
med blivande OEM-partners, varav flera har global 
räckvidd, med stora återförsäljarnätverk och uppemot 
ett hundratal egna säljare. 

Arbetet som utförts under Q1 lägger grunden för Sers-
techs kommande tillväxt. Under hela året kommer vi 
att fokusera på att etablera och förnya våra tre vägar 
till marknaden – traditionella återförsäljare, OEM-
partners och systemintegratörer. Under Q1 har en del 
avtal med tidigare återförsäljare sagts upp och nya 
tecknats, bland annat i Kina, USA och i flera länder i 
Sydostasien. Eftersom Serstech har börjat etablera sig 
på marknaden så kan vi nu attrahera mer kompetenta 
partners än tidigare och dessutom till bättre villkor. 

Avtalsförhandlingarna med OEM-partners och syste-
mintegratörer är mer komplexa än med återförsäljare, 
men trots komplexiteten har ett första avtal redan 
tecknats under Q1 och andra förhandlingar pågår. 
Generellt sett så kan avtalen på kort sikt resultera i 
demobeställningar till partnerns egen säljorganisation 
och efter en bearbetning av marknaden skarpa beställ-
ningar. 

Januari månad handlade mycket om vår företrädes-
emission, som genererade ett mycket stort intresse 
och när teckningsperioden stängdes var emissionen 
tecknad till 197 %. Emissionen tillförde bolaget drygt 
20 miljoner kronor efter emissionskostnader och ut-
gjorde förutsättningen för den pågående satsningen 
på en förnyad go-to-market-strategi och en helt annan 
långsiktighet i försäljningsarbetet. 

Under perioden genomfördes leveransen till FN och vi 
fick också en första beställning av vår databas för iden-
tifiering av kemiska stridsmedel. Beställningen som 
gjordes från Rumänien och Bulgarien var dels den 
första ordern för databasen, och dels den första större 
ordern från Europa och det är naturligtvis mycket gläd-
jande att vi så snart efter lanseringen i november fick 
en beställning på drygt 1,7 MSEK. Ordern kommer att 
levereras och faktureras under maj månad. 

Bruttomarginalen under perioden var lägre än normalt, 
eftersom en stor del av beställningarna var på demo-
produkter för användning av nya partners i deras 
säljarbete. Långsiktigt räknar vi med att ha bruttomar-
ginaler på över 50 %, men en aning lägre än tidigare 
då våra blivande OEM-partners kommer att ha vissa 
volymrabatter. Den något lägre marginalen är en di-
rekt konsekvens av vår nya affärsmodell, men den 
förväntat högre volymen kommer att kompensera för 
detta. 

Under första kvartalet påbörjades totalt fem nyrekryte-
ringar och vi har redan en ny person på plats. Fokus i 
rekryteringen är på sälj och marknad, men vi stärker 
också R&D för att kunna erbjuda bättre och snabbare 
kundanpassningar till våra större partners. Vi levererar 
det första instrumentet under annat varumärke under 
maj månad.   

Som tidigare kommunicerats tar det tid att bygga upp 
en professionell, global distributionskanal, vilket kom-
mer att resultera i relativt svag nettoomsättning under 
åtminstone den första halvan av 2018. Det stora intres-
set vi ser från potentiella partners och de många av-
talsförhandlingar vi befinner oss i är tydliga indikatio-
ner på att vi har ett mycket attraktivt erbjudande och 
att potentialen på marknaden är signifikant, vilket gör 
att vi fortsatt är mycket optimistiska.’ 

Stefan Sandor, VD, Serstech AB (publ)  

 

Försäljning och resultat 
Nettoomsättningen uppgick till KSEK 1 210 (2 939). 
Det redovisade resultatet för perioden uppgick till 



	

KSEK -3 434 (-722). Resultatet har belastats med av-
skrivningar för aktiverade kostnader.  

Bolagets försäljning varierar mellan olika kvartal då 
försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler. 

Resultatet per aktie under perioden januari till och 
med mars 2018 uppgick till SEK -0,06 per aktie (-0,02). 

Investeringar 
Serstechs totala investeringar under perioden januari-
mars 2018 uppgick till KSEK 912 (1 573) och avser 
immateriella anläggningstillgångar med KSEK 893 
(1 523) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbe-
ten, samt materiella anläggningstillgångar med KSEK 
19 (0) såsom inventarier, verktyg och installationer.  

Avskrivningar 
Resultatet för perioden januari-mars 2018 har belastats 
med KSEK 1 119 (1 118) i avskrivningar varav KSEK 87 
(86) avskrivningar på inventarier, verktyg och installa-
tioner, KSEK 1 032 (1 032) avskrivningar på tidigare års 
balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt KSEK 0 
(0) i avskrivning av goodwill.  

Likviditet och finansiering 
Bolaget hade vid periodens utgång KSEK 14 496 
(2 527) i likvida medel och KSEK 500 i outnyttjade 
krediter. Per rapportdatumet hade bolaget långfristiga 
räntebärande skulder om KSEK 1 312 (1 750). 

Eget kapital, aktiekapital och antal ak-
tier 
Per den 31 mars 2018 uppgick Serstechs egna kapital 
till KSEK 51 206 (36 243). Bolagets soliditet uppgick 
den 31 december 2017 till 83 procent (73). Aktiekapi-
talet är fördelat på 64 119 306 aktier med ett kvotvär-
de om SEK 0,11. Samtliga aktier utgörs av samma serie 
och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.  

Notering 
Aktien handlas sedan den 29 september 2016 på Nas-
daq OMX First North under kortnamnet SERT och med 
ISIN-kod SE0005365095. Per den 31 december 2017 
hade bolaget cirka 2 000 aktieägare.  

Anställda 
Per den 31 mars 2018 hade Serstech 10 anställda (8,5) 
varav 7 män och 3 kvinnor. 

Väsentliga händelser under perioden 
På extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) den 8 
januari 2018 beslöts bland annat att godkänna sty-
relsens beslut om nyemission från den 6 december 
2017 samt att, i anslutning därtill, ändra bolagets 
bolagsordning. 

Serstechs säljpartner i Kina sålde sitt första instru-
ment på den kinesiska marknaden. Slutkunden är 
Guangxi Institute of Product Quality Inspection som 
är verksamt inom kvalitetskontroll och är ackredite-
rat av kinesiska myndigheter inom området. Kun-
den använder instrumentet i ett utvärderingsprojekt 
där syftet är kvalitetskontroll av petrokemiska pro-
dukter, vilket är ett potentiellt nytt affärsområde för 
Serstech. Det aktuella instrumentet levererades från 
säljpartnerns lager och påverkar således inte faktu-
reringen för 2018. 

Serstech levererade en första order till läkemedels-
industrin i Mellanöstern, efter en utvärderingsperiod 
som nu är avslutad. Slutkunden kommer att använ-
da Serstechs produkter för ankomstkontroll av råva-
ror till läkemedelsproduktion. Denna första leveran-
sen är relativt liten, men kan komma att växa efter-
hand som kunden fortsätter arbetet med att mo-
dernisera sina kvalitetsprocesser. Leveransen är ett 
resultat av Serstechs ambition att expandera även 
utanför säkerhetsmarknaden, på vilken bolaget 
hittills fokuserat. 

Serstech erhöll en första beställning från den svens-
ka polismyndigheten och Nationellt Forensiskt 
Centrum, som tidigare hette Statens Kriminalteknis-
ka Laboratorium, SKL, i Linköping. Serstech har 
åtskilliga utländska polismyndigheter som kunder, 
men detta är den första ordern i Sverige. 

Båda beställningarna levererades från Serstech i 
slutet av januari.  

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Sers-
tech AB (publ) ("Serstech" eller "Bolaget") avsluta-
des den 30 januari 2018. Sammanräkningen visar 
att emissionen tecknades till totalt cirka 197 pro-
cent. Teckning med stöd av teckningsrätter motsva-
rade cirka 93 procent av de erbjudna aktierna och 
teckning utan stöd av teckningsrätter motsvarade 
cirka 104 procent av de erbjudna aktierna. Företrä-
desemissionen tillför Bolaget totalt cirka 24,6 MSEK 
före emissionskostnader. Emissionsgarantin har 
därmed inte tagits i anspråk. 

Aktiekapitalet uppgår efter nyemissionen till 7 213 
422 kronor, fördelat på totalt 64 119 306 aktier.  

Likviden från nyemissionen kommer att användas 
för att utveckla partnernätverket med systeminte-
gratörer och att genom dessa börja adressera för 
bolaget nya marknader. Ordern till Kina indikerar 
att både den uppdaterade go-to-market-strategin 
och diversifieringen utanför säkerhetsbranschen är 
rätt väg framåt. 

Serstech kunde den 1 mars 2018 kommunicera fått 
en order från Rumänien och Bulgarien på drygt 1,7 



	

MSEK. Ordern var den första större ordern till myn-
digheter i Europa och slutkunderna är den nationel-
la polismyndigheten i Rumänien och Bulgariens 
inrikesdepartement. Ordern inkluderar dels Sers-
techs Raman-instrument och dels databasen för 
kemiska stridsmedel. 

Serstech har tagit fram databasen för kemiska 
stridsmedel tillsammans med europeiska samar-
betspartners och har sedan november 2017 ett 
tillverkningstillstånd från ISP, Inspektionen för Stra-
tegiska Produkter, för tillverkning och export av 
databasen. Tillståndet krävs eftersom databasen 
klassats som krigsmateriel då den innehåller infor-
mation som kan användas tillsammans med Sers-
techs instrument för att identifiera kemiska strids-
medel. 

Ordervärdet hade ett värde om 170 KEUR och leve-
rans planeras till maj 2018. 

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång  
Serstech utsåg i april 2018 det Shenzhen-baserade 
företaget Smile Electronics Ltd som distributions-
partner för den kinesiska marknaden.  

Smile är expert på högteknologiska produkter inom 
rättsvårds-, säkerhets- och brottsbekämpningsom-
rådena och har under de senaste 15 åren utvecklat 
ett starkt inhemskt nätverk med ett primärt fokus på 
centrala och kustområden där det mesta av landets 
verksamhet bedrivs. 

Den första ordern till Smile både placerades, leve-
rerades och betalades under april. Ordern omfatta-
de demoinstrument som kommer att användas av 
distributörens egen försäljningskraft och har ett 
relativt lågt värde. 

Som tidigare meddelats är Serstech i färd med att 
granska och förnya distributionskanalen, som kom-
mer att bestå av distributörer, OEM-partners och 
systemintegratörer. Tillägget av Smile Electronics 
Ltd är en del av denna process och stärker Sers-
techs närvaro och kapacitet på det kinesiska fast-
landet. 

Serstech tilldelades under april 2018 ett patent för 
elektronisk fokusering. Patentet täcker användning-
en av elektroniskt fokusjusterbara linser i Raman-
instrument och kommer, när de är genomförda, att 
bringa Serstechs handhållna Raman-instrument ett 
steg närmare de stora, icke-bärbara instrumenten 
som finns i laboratorier. 

De elektroniskt fokusjusterbara linserna kan auto-
matiskt, och inom millisekunder, lokalisera och ställa 
in laserfokusen vid punkten i provet där Ramansig-

nalen är den starkaste. Förutom denna autofokus-
funktion kan tekniken byta sidopunkterna i fokus-
punkten och därigenom tillåta en mycket större 
provarea att mätas och flera mätpunkter ska inklu-
deras automatiskt. 

Lösningen möjliggör mer noggranna mätningar, 
bättre förmåga att identifiera komponenter i en 
blandning av kemikalier och bättre förmåga att 
hantera mätningar av prover inuti behållare med 
tjocka väggar. 

Serstech är för närvarande i diskussioner med möj-
liga leverantörer av fokusjusterbara linser och lanse-
ringen av den nya teknologin är planerad till 2019. 

Serstech meddelade den 11 april att bolaget hade 
tecknat ett genombrottsavtal med en amerikansk 
partner. Serstech amerikanska partner är en väleta-
blerad, högspecialiserad amerikansk systemintegra-
tor, som erbjuder avancerade systemlösningar till 
amerikanska militären och flera amerikanska byråer. 
Avtalet omfattar både Serstechs mjukvaru- och 
hårdvaruprodukter och är det första distributionsav-
talet för Serstech på den amerikanska marknaden. 

Partnern har ett betydande distributionsnät från 
kust till kust och har långvariga relationer inom 
både civila och militära försvarsbyråer. Företagets 
internkompetens omfattar en rad olika kemiska 
analystekniker, systemlösningsutveckling och kom-
plext systemförsäljning. Serstech 100-indikatorn är 
det enda Raman-instrumentet i partnerns portfölj. 

Serstech mottog samma dag som avtalet kommuni-
cerades en order på 400 KSEK för teknisk förbere-
delse för systemintegration av sina produkter vilket 
kommer att slutföras under maj 2018. Partnern del-
tar redan i flera stora offentliga anbud, där Sers-
techs mjukvara och hårdvara är delar av den er-
bjudna lösningen. 

Det amerikanska avtalet är ett viktigt första steg på 
den nya vägen som definierades i den senaste stra-
tegiska uppdateringen. Detta avtal omfattar på 
samma gång den första systemintegratören, den 
första amerikanska partnern och den första ameri-
kanska ordern. 

Framtid 
Efter att ha infriat vår första finansiella målsättning om 
att bli kassaflödespositiva vid utgången av 2016 ser vi 
med tillförsikt an på framtiden.  Nu pågår ett arbete 
för att även nå målsättningen för 2019, med en om-
sättning som på rullande 12-månaders basis överstiger 
MSEK 150.  



	

Redovisningsprinciper 
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning, K3. 

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaff-
ningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat 
framgår. 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av 
bolagets revisor. 

Utdelning 
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att 
ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2017. 

Kommande rapporttillfällen 
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information 
enligt följande plan: 

8 maj 2018 Årsstämma 
16 augusti 2018 Halvårsrapport januari-juni 2018 
7 november 2018 Delårsrapport jan-september 
2018 
 
För mer information vänligen kontakta: 

Stefan Sandor, 
VD, Serstech AB 
tel: +46 739 606067 
e-post: ss@serstech.com	

Sophie Persson,  
Styrelseordförande Serstech AB 
tel: +46 733 865660 
e-post: sp@serstech.com 
eller besök www.serstech.com	

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB 
(publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-
missbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggöran-
de den 4 maj, 2018 kl. 08.45. 

Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen  
Corporate Finance AB. 

Om Serstech 
Serstech skapar medvetande om kemikalier genom 
att kombinera mätdata från en handhållen Raman-
spektrometer, Serstech Indicator, med en säker 
systemlösning, ChemDash. Den användarvänliga 
lösningen identifierar, hanterar och analyserar ke-
mikalier som kan påverka säkerheten i samhället – 
kemikalier som finns i t ex sprängämnen, explosiver 
och narkotika. Distributörer och partners är spridda 
världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, 
tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat på 
Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com. 

 



	

	

Resultaträkning 
  2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

(KSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

  	 	 	 	 	 	
Rörelsens intäkter 	 	 	 	 	 	
Nettoomsättning 1 210    2 939    16 806    

Aktiverat arbete för egen räkning 894    1 504    6 035    

Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag 550    81    43    

Summa Rörelsens intäkter 2	653	 	 	 	 4 	524	 	 	 	 22	884	 	 	 	

  	 	 	 	 	 	

Rörelsens kostnader 	 	 	 	 	 	

Råvaror och förnödenheter - 733    -382 -5 357    

Övriga externa kostnader -1 473    -1 477    -6 282    

Personalkostnader -2 240    -2 204    -8 229    

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1 119    -1 118    -4 473    

  	 	 	 	 	 	

Summa Rörelsens kostnader - 	5	565	 	 	 	 -5	181	 	 	 	 -24	341	 	 	 	

  	 	 	 	 	 	

RÖRELSERESULTAT -3	 	224	 	 	 	 -657	 	 	 	 -1	457	 	 	 	

  	 	 	 	 	 	

Resultat från finansiella poster 	 	 	 	 	 	

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0  0  0    

Räntekostnader och liknande resultatposter -209    -65    -228    

Kursvinster-/förluster 0     0  -862    

  	 	 	 	 	 	

Resultat efter finansiella poster -3	434	 	 	 	 -722	 	 	 	 -2	547	 	 	 	

  	 	 	 	 	 	

Skatt på periodens resultat 0    0  0    

Omtaxering tidigare resultat 0    0  0    

  	 	 	 	 	 	

PERIODENS RESULTAT -3	434	 	 	 	 -722	 	 	 -2	547	 	 	 	 	 	

 



	

	

Balansräkning 
(KSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

		 		 		 	

TILLGÅNGAR 		 		 	

Pågående nyemission 0	 0	 0	

Immateriella anläggningstillgångar 		 		 	

Goodwill 0    0    0 
Immateriella anläggningstillgångar 34 279    32 983    34 417 

Summa Immateriella anläggningstillgångar 34 279    32 983    34 417 

		 		 		 	

Materiella anläggningstillgångar 		 		 	

Inventarier, verktyg och installationer 896    1 213    964 

Summa Materiella anläggningstillgångar 896    1 213    964 

  		 		 	

Finansiella anläggningstillgångar 		 		 	

Finansiella tillgångar 0    0    0 

Summa Finansiella anläggningstillgångar 0    0    0 

		 		 		 	

Summa Anläggningstillgångar 35 176    34 196    35 381 

		 		 		 	

Omsättningstillgångar 		 		 	

Varulager mm 		 		 	

Varulager 899    1 010    350 

Summa Varulager 899    1 010    350 

		 		 		 	

Kortfristiga fordringar 		 		 	

Kundfordringar 8 339    7 984    8 520 

Skattefordran 0    0    0 

Övriga fordringar 2 925    4 055    3 709 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 153    7    166 

Summa Kortfristiga fordringar 11 417    12 046    12 395 

		 		 		 	

Kassa, bank 14 496    2 527    1 763 

		 		 		 	

Summa Omsättningstillgångar 26 811    15 583    14 508 

  		 		 	

SUMMA TILLGÅNGAR 61 987    49 779    49 889 

	

	

 

 



	

 

Balansräkning 
(KSEK) 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

		 		 		 	

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR  		 		 	

OCH SKULDER  		 		 	

		 		 		 	

Eget kapital 		 		 	

Eget kapital 51 206 36 243    34 418 

  		 		 	

Summa	Eget	kapital 	 51 206  36 243    34 418 

		 		 		 	

Avsättningar 306    175    306 

Uppskjuten skatteskuld 0    0    0 

		 		 		 	

Långfristiga skulder 		 		 	

Skulder till kreditinstitut 1 312  1 750    1 750 

Summa Långfristiga skulder 1 312    1 750    1 750 

		 		 		 	

Kortfristiga skulder 		 		 	

Skulder till kreditinstitut 1 083    1 667    1 083 

Pågående arbeten för annans räkning 4 964    8 310    4 964 

Leverantörsskulder 1 788    791    1 131 

Övriga skulder 255    155    5 216 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 072    688    1 021 

Summa Kortfristiga skulder 9 162    11 611    13 415 

		 		 		 	

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 61 987    49 779    49 889 

 
 
 

 

 

Förändring i Eget Kapital 
(KSEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

		 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

Ingående eget kapital  34 418 36 965    36 965    

Nyemission  24 034 0 0 

Emissionskostnader  -3 812 0    0 

Periodens resultat  -3 434    -722    -2 547    

Belopp vid periodens ut-
gång  51 206    36 243    34 418    

 



	

 

Kassaflödesanalys 
        
(KSEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

  2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

DEN	LÖPANDE	VERKSAMHETEN	       

Rörelseresultat  -3 224    -657    -1 457    

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  1 119    1 118    4 604    

Erlagd skattekostnad  0    0    0    

Erhållen ränta 0    0    0    

Erlagt ränta och valuta förändringar  -209    -73    -1 090    

KASSAFLÖDE	FRÅN	DEN	LÖPANDE	VERKSAMHETEN	       

FÖRE	FÖRÄNDRINGAR	AV	RÖRELSEKAPITAL	 	 -2 314    396    2 057    

        

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR        

I RÖRELSERESULTAT       

ökning (-)/minskning (+) varulager -549    310    970    

ökning (-)/minskning (+) av fordringar 874    -446    -795    

ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder  -4 807    1 469    3 516    

ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder  657    -196    145    

ökning (+)/minskning (-) av lån 0    0    -584    

KASSAFLÖDE	FRÅN	DEN	LÖPANDE	VERKSAMHETEN	 -6 139 -1 533    5 309    

        

INVESTERINGSVERKSAMHETEN		       

Förvärv av dotterbolag 0    0    0  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -19    0    -9    

Återbetald deposition  0    0    0  

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -893    -1 523    -6 054    

Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring) 0    0    0  

KASSAFLÖDE	FRÅN	INVESTERINGSVERKSAMHETEN		 -913    -1 523    -6 063    

        

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		       

Checkräkningskredit 0    0    0    

Lån  -437    -437    -437    

Erlagda emissionskostnader  -3 812    0    0    

Nyemission 24 034    0    0    

KASSAFLÖDE	FRÅN	FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	 19 785    -437    -437    

        

PERIODENS	KASSAFLÖDE		 12 733    -427    -1 191    

Likvida medel vid periodens början 1 763    2 954    2 954    

Likvida medel vid periodens slut 14 496    2 527    1 763    



	

	

Nyckeltal 
(SEK) 2018-01-01 2017-01-01 2017-01-01 

	 	 2018-03-31 2017-03-31 2017-12-31 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 	 	     

Omsättningstillväxt (%) 92% 367% -4% 

Rörelsemarginal (%) neg neg neg 

Vinstmarginal (%) neg neg neg 

Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg 

		       

KAPITALSTRUKTUR       

Eget kapital (KSEK) 51 206    36 243    34 418    

Balansomslutning (KSEK) 61 987    49 779    49 889    

Sysselsatt kapital (KSEK) 59 591    41 585    39 307    

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 2 396    3 417    2 833    

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,02    0,09    0,46    

Soliditet (%) 83% 73% 69% 

Skuldsättningsgrad (%) 5% 9% 8% 

Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg    neg 

		       

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET       

Kassaflöde före investeringar (KSEK) -6 139    1 533    5 309    

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -7 052    10    -754    

Likvida medel (KSEK) 14 496    2 527    1 763    

		       

INVESTERINGAR       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) -19    0    -9    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -893    -1 523    -6 054    

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0    0    0    

Förvärv av dotterföretag 0    0    0    

Förvärv av aktier och andelar 0    0    0    

		       

MEDARBETARE       

Medelantalet anställda 11    12    11    

Omsättning per anställd (KSEK) 110    377    2 080    

Antalet anställda 10    13    11    

		       

DATA PER AKTIE       

Antal aktier 64 119 306 42 746 204 42 746 204    

Resultat per aktie -0,06    -0,02    -0,06    

Eget kapital per aktie (SEK) 0,80    0,85    0,81    

Genomsnittligt antal aktier 53 432 755 42 746 204 42 746 204 

Resultat per genomsnittligt antal aktier -0,07    -0,02    -0,06    

	



	

 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET    

Omsättningstillväxt (%) Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter 

Rörelsemarginal (%)  Rörelseresultat i procent av omsättningen 

Vinstmarginal (%)  Periodens resultat i procent av omsättningen 

Räntabilitet på eget 
kapital (%) Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 

KAPITALSTRUKTUR    

Eget kapital (KSEK)  Eget kapital vid periodens slut  

Balansomslutning (KSEK) Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 

Sysselsatt kapital (KSEK) Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt 

Räntebärande. nettoskuld (KSEK) 
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida me-
del 

Kapitalomsättnings- 
hastighet (ggr) Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning 

Soliditet (%)  Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 

Räntetäckningsgrad   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader 

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET    

Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa 

Kassaflöde före investeringar 
(KSEK) 

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av 
rörelsekapital 

Kassaflöde efter investeringar 
(KSEK) 

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av 
rörelsekapital och investeringar 

MEDARBETARE     

Medelantalet anställda Medelantalet anställda under perioden 

Omsättning per anställd Omsättning dividerat med medelantalet anställda 

Antalet anställda  Antalet anställda vid periodens slut 

DATA PER AKTIE      

Antal aktier  Antalet utestående aktier vid periodens slut 

Resultat per aktie (SEK) Periodens resultat dividerat med antal aktier 

Eget kapital per aktie (SEK) Eget kapital dividerat med antal aktier 

	


