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Flera framsteg på den asiatiska marknaden  
 

  

 

FINANSIELLT RESULTAT Tredje kvartalet 
• Nettoomsättningen uppgick till 25 357  

(27 493) kSEK, en minskning med 8% 
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) 

uppgick till 247 (1 533) kSEK 
• Resultat efter skatt -1 952 (-793) kSEK 
• Resultat per aktie -0,27 SEK 

Perioden januari-september 
• Nettoomsättningen uppgick   

till 88 135 (101 903) kSEK, en minskning med 14% 
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick 

till -507 (7 276) kSEK 
• Resultat efter skatt -7 405 (-508) kSEK 
• Resultat per aktie -0,47 (0,45) SEK 

   
 

VIKTIGA HÄNDELSER   
Kapitalanskaffning 

Bolagsstämman beslöt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare om 19,6 MSEK varav 17 MSEK var säkerställda via teckningsförbindelser och 
garantiåtaganden.  

Målsättningen är att säkerställa företagets lansering av nästa generations Precision-plattform och 
att utöka marknadsaktiviteterna på nya marknader, framför allt i Asien och Europa samt att stärka 
bolagets rörelsekapital. 

 
2015-09-18  Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i Arcoma AB  
2015-09-15  Kommuniké från extra bolagsstämma i Arcoma med beslut att genomföra nyemission 
2015-08-31  Arcoma föreslår beslut om företrädesemission om 19,6 MSEK vid extra bolagsstämma. 
 

Marknad 
2015-09-21 Genombrottsorder till Indien: Arcoma har genom en av sina OEM-kunder erhållit en 

större order på Intuitionsystem till Indien. Beställningen gäller en större upphandling till sjukhus i norra 
Indien och är värd ca 5,5 MSEK. Ordern är den första större order Arcoma erhållit på den viktiga och 
snabbt växande Indiska marknaden. 

 
 

EFTER KVARTALET    
Marknad 

2015-10-07 Prestigeorder till Hong Kong: Arcoma har tillsammans med Canon och vår lokala 
distributör vunnit två upphandlingar till Hong Kong. Ett av Hong Kongs mest välrenommerade publika 
sjukhus, Queen Mary Hospital, har valt Arcomas mest avancerade system Precision till sin 
radiologiavdelning. Arcoma har även säkrat leverans av ett Intuitionsystem till ett privat sjukhus i Hong 
Kong. De båda systemen är Arcomas första i Hong Kong. Värdet på röntgensystemen är ca 1,2 MSEK. 

 
2015-10-16 Produktgodkännande och första order från Sydkorea. Arcomas autopositionerande 

system Precision har erhållit godkännande i Sydkorea och i samband med detta har Arcoma även 
vunnit sin första order i landet. Systemet är planerat att levereras under 2015 och kommer att vara i 
bruk på NHIS Ilsan Hospital. Sjukhuset är det enda i sitt slag i Sydkorea som ägs och drivs av Sydkoreas 
National Insurance Provider , NHIS. Ilsan Hospital har över 750 sängplatser och en målsättning att 
erbjuda modern och högkvalitativ vård i en vänlig? atmosfär. Ilsan Hospital kommer att vara en 
utmärkt referensinstallation för Arcoma på den krävande och växande sydkoreanska marknaden. 
Värdet på ordern är strax under 1 MSEK.  
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2015-11-04 Arcoma erhåller produktgodkännanden i Thailand för de digitala röntgensystemen 

Precision och Intuition. Produktgodkännande från Thai FDA medför att Arcoma tillsammans med sin 
distributör i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. Thailand är en 
växande marknad för digitala röntgensystem där höga krav ställs på funktion och kvalitet delvis 
beroende på den växande medicinska turismen i landet.  
 

 
 

Kapitalanskaffning 
2015-10-15 Nyemissionen tecknades till 92% och antalet aktier ökade med 3 232 340 st. 

Företrädesemissionen i Arcoma AB (publ) med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken 
teckningsperioden avslutades den 9 oktober 2015, tecknades till 91 procent. 82 procent har tecknats 
med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16,0 MSEK. 9 procent har tilldelats personer som 
anmält om teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Emissionsgarantierna 
har därmed inte tagits i anspråk. 
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VD-KOMMENTAR   
Försäljningen under det tredje kvartalet 2015 uppgick till 25,4 MSEK (27,5) vilket var något lägre än 
motsvarande period 2014. Bolaget har, i likhet med flera medicintekniska bolag, stora variationer i 
orderingång och försäljning mellan kvartalen. 
 

Försäljningen till distributörer i Europa ökade jämfört med motsvarande kvartal 2014 och även 
försäljningen av fristående patientpositioneringsbord ökade jämfört med samma period. För borden är 
ökningen till stor del kopplad till genomförda marknadsaktiviteter och breddade säljkanaler och dessa 
skapar förutsättningar för uthållig tillväxt inom produktsegmentet. Försäljningen till OEM-kunder var 
dock lägre än under tredje kvartalet 2014. Arcoma har påbörjat ett arbete med att se över sina 
marknadskanaler. Över tid är det bolagets ambition att öka försäljningsandelen av produkter under 
eget varumärke. Som en konsekvens kommer sannolikt OEM försäljningen på längre sikt att 
koncentreras på färre partners. Omsättningen kopplat till eftermarknad har under året visat en positiv 
trend. Även under det tredje kvartalet ökade försäljningen men i lägre takt än tidigare. Kommunicerade 
prishöjningar på delar av reservdelssortimentet kan ha påverkat inköpsmönstret negativt på kort sikt. 

 
På produktutvecklingssidan har Arcoma genomfört typtestning hos oberoende testhus av den nya 

Precisionverisonen för märkesoberoende distributörer. Projektet går nu in i sin slutfas och 
målsättningen är att kunna erbjuda produkten till försäljning innan årsskiftet. Med den nya 
produktversionen skapar Arcoma förutsättningar för försäljning av Precision även på marknader där vi 
inte har samarbete med Canon. 

 
Bolaget har under hösten genomfört en kapitalanskaffning för att stötta introduktionen av nya 

produkter och vår etablering på nya marknader samt hantera behovet av rörelsekapital. 
Företrädesemissionen i Arcoma med företrädesrätt för bolagets aktieägare, avslutades den 9 oktober 
2015 och tecknades till 91 procent. 82 procent tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande 
cirka 16,0 MSEK. 9 procent har tilldelats personer som anmält om teckning utan stöd av 
teckningsrätter, motsvarande cirka 1,7 MSEK. Emissionsgarantierna togs därmed inte i anspråk. Efter 
emissionskostnader och återbetalning av brygglån tillfördes Arcoma 8,6 MSEK. 

 
Det är glädjande att vi börjar se resultat av vårt arbete med att bredda försäljningskanalerna i 

Asien. Stärkta av att ha vunnit referensorder på framstående sjukhus på flera viktiga marknader 
fortsätter nu arbetet med att ytterligare öka vårt avtryck i Asien. Vi fick nyligen både Precision och 
Intuition godkända i Thailand och produktgodkännandet från Thai FDA gör att Arcoma tillsammans 
med sin distributör i Thailand nu kan delta i upphandlingar och aktivt sälja produkterna i landet. 
Majoriteten av systemen till den vunna storordern i Indien kommer att levereras under årets sista 
kvartal.  Nyligen erhöll bolaget sina första order till två viktiga marknader, Hongkong och Korea.. 
Installation av referenssystemen på Queen Mary Hospital i Hong Kong och Ilsan i Korea är planerade att 
färdigställas innan årsskiftet. Utsikten för andra halvåret är fortsatt att bolaget kommer att uppvisa 
tillväxt i närheten av vår långsiktiga målsättning om 10-15%. 

 
    

Jonas Salomonson 
VD, Arcoma AB (publ) 

 
 

 

 

Arcoma AB 
Annavägen 1 
352 46 Växjö 
Telefon 0470-70 69 00 
E-post info@arcoma.se 

Arcoma, med över 40 års samlad erfarenhet av branschen, är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med 
hög kvalité och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt 
avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, 
konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det 
finns idag över 2 000 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North och har 
ca 300 aktieägare. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. 

 

mailto:info@exini.com
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Finansiell rapport 
 
Bolagsuppgifter 
Arcoma AB (publ), organisationsnummer 556410-8198, är ett 
aktiebolag med säte i Växjö och moderbolag i Arcomakoncernen 
(Arcoma, Bolaget). Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First 
North Stockholm.  

 

Verksamhet 
Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem vilka ger 
sjukvården förutsättningar för att använda sina resurser optimalt 
och att korta ledtiden mellan diagnos och behandling av patienter. 
Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken 
kombinerat med rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans 
med ergonomisk skandinavisk design erbjuder kunden kompletta 
och funktionella digitala röntgensystem. Den breda produkt-
portföljen erbjuder kombinationer av detektorer, generatorer, 
programvara och positioneringssystem som tillsammans skapar en 
för kunden optimal konfigurering. Produkter finns i olika kostnads-
nivåer, för olika kliniska behov och utrymmesbegränsningar. 

 

Omsättning och resultat 
Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2015 
minskade med 8% till 25 357 (27 493) kSEK som följd av att två 
system på kundens önskemål försenats till fjärde kvartalet. 
Rörelsens kostnader uppgick under kvartalet till 27 423 
(27 799) kSEK. EBITDA för kvartalet var 247 (1 533) kSEK.  

 

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av 
tillgångar med 1 926 (1 840) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 
(335) kSEK. 

 

Investeringar 
Under tredje kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar 
skett med 1 869 (1 559) kSEK. 

 

Finansiell ställning och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 520 
(627) kSEK. Utöver detta har moderbolaget en outnyttjad 
checkkredit om 1 913 (1 197) kSEK. Det egna kapitalet uppgick vid 
periodens slut till 32 914 (28 808) kSEK. Av koncernens kortfristiga 
skulder på 48 811 (52 570) kSEK vid kvartalets slut avser 16 441  
(20 556) kSEK leverantörsskulder, 9 179 (1 571) kortfristig skuld till 
kreditinstitut 4 087 (2 969) kSEK avser fakturabelåning, 9 298        
(6 606) kSEK upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och 
resterande del övriga kortfristiga skulder.  

På bokslutsdagen hade koncernen ett brygglån på 8 000 kSEK som 
betalats tillbaka i samband med nyemissionen under oktober 
månad.  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 640 
(5 860). Det är framförallt förändring i kortfristiga skulder som 
påverkat periodens kassaflöde positivt då leverantörsskulderna ökat 
med 4 845 kSEK och fakturabelåningen i och med den högre 
omsättningen i slutet på perioden ökat med 6 059 kSEK samtidigt 
ökade kortfristiga fordringar med 4 564 kSEK.  

 

Under kvartalet har lån från kreditinstitut har betalats av enligt plan 
med 372 kSEK och sista delen, 2 000 kSEK av ett brygglån om totalt 
8 000 kSEK har kommit till koncernens förfogande. Hela lånet har 
återbetalats i samband med emissionen i början av Q4.  

 

Den företrädesemission som genomförts efter kvartalets slut 
tecknades till 92 % och antalet aktier ökade med 3 232 340 st. 82 % 
har tecknats med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 16,0 
MSEK. 9 procent har tilldelats personer som anmält om teckning 
utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 1,7 MSEK. 
Emissionsgarantierna har därmed inte tagits i anspråk. 

 

Organisation & Koncernstruktur 
Koncernen består av moderbolaget Arcoma AB och de två helägda 
dotterbolagen Arcoma North America Inc (USA) och IMIX ADR Ltd 
(HK). IMIX ADR Ltd förvärvades 30 juni 2014 och inkluderas i 
balansräkningen från detta datum. Dotterbolagens verksamhet 
består i huvudsak av försäljning och service samt i fallet Arcoma NA 
tillverkning av fristående undersökningsbord. Utveckling och 
produktion av röntgensystem sker i moderbolagets lokaler i Växjö. 
Under kvartalet hade koncernen totalt 50 anställda varav 43 fanns 
på moderbolaget i Växjö och två respektive fem var anställda på 
dotterbolagen i Hongkong och USA. 

 

Aktier och andelar 
Arcoma är föremål för handel på aktiemarknaden sedan 14 
november 2014 under handelsbeteckning ARCOMA. Största ägare 
per 2015-09-30 var Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S med 
cirka 37,4 % av bolagets aktier. Antal aktier vid periodens utgång var 
7 113 386 stycken och kvotvärdet var 2 SEK per aktie. Samtliga 
aktier är av samma slag och har samma rösträtt. Därutöver är 
237 018 teckningsoptioner utställda till tre av styrelseledamöterna. 
Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 1 juni till 30 juni 
2018 till kursen 17,00 SEK per aktie efter omräkning till följd av 
emission i oktober (tidigare 17,40) . 182 620 personaloptioner med 
en teckningskurs på 16,32 (16,70) SEK per aktie är utställda till 
nyckelpersoner i företaget. Personaloptionerna kan utnyttjas under 
perioden 1 december – 31 december 2017.  
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Försäkringar 
Arcoma har ett enligt styrelsens uppfattning väl anpassat 
försäkringsskydd med hänsyn till verksamhetens nuvarande 
omfattning. Bolagets företagsförsäkring innefattar sedvanligt 
produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet är föremål för löpande 
översyn.  

Tvister 
Arcoma eller dess dotterbolag har inte varit part i några rättsliga 
förfaranden eller skiljedomsförfaranden, inklusive ännu ej 
avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Arcoma är 
medveten om kan uppkomma, under de senaste tolv månaderna, 
och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på 
koncernens finansiella ställning eller resultat. 

 

Riskfaktorer 
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en 
väsentlig negativ inverkan på Arcomas verksamhet, finansiella 
ställning och resultat, påverka Arcomas framtidsutsikter, och/eller 
medföra att värdet på Arcomas aktier minskar, vilket skulle kunna 
leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade 
kapital. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter 
betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Arcoma. 
Sammanställningen är inte uttömmande och det kan finnas 
ytterligare riskfaktorer vilka Arcoma i dagsläget inte känner till. 
Arcoma kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande 
verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt 
eller delvis ligga utanför Arcomas kontroll. Vid en bedömning av 
Arcomas framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och 
bedöma dessa riskfaktorer. En summering av risker och 
riskfaktorer finns beskrivna i det Memorandum som utarbetats 
som del av Arcomas listningsemission och Memorandumet finns 
att tillgå på Arcomas hemsida. Nedan beskrivs, utan inbördes 
ordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för 
Arcomas framtida utveckling:  

• Det finns inget som garanterar att, trots de åtgärdsprogram som 
genomförts och de expansionsplaner som Arcoma planerar, 
koncernen i framtiden alltid kommer att gå med vinst. Arcoma 
verkar i en medicinteknisk bransch som påverkas av 
säsongsvariationer då orderflöde och försäljning sett till enskilda 
kvartal kan variera. 

• Valutarisk; En del av Arcomas framtida försäljningsintäkter och 
kostnader inflyter i internationella valutor (i dagsläget euro och 
USD). Valutakurser kan väsentligen förändras vilket skulle kunna 
påverka Arcomas kostnader och framtida intäkter negativt. 

• Beroende av nyckelpersoner: Arcomas nyckelpersoner har 
omfattande kompetens och lång erfarenhet inom Arcomas 
verksamhetsområde. Även om Arcoma på lång sikt inte är 
beroende av enskilda nyckelpersoner så finns ett 
personberoende i koncernen på kort sikt.  

• Regulatoriska godkännanden: Verksamheten är beroende av 
regulatoriska godkännanden. Inga garantier kan lämnas för att 
dylika godkännanden kan erhållas eller upprätthållas över tiden. 

 
 
 

• Kunder: Arcoma har ett antal affärspartners. Det finns en risk att en 
eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med  

• Arcoma, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på 
verksamheten.  

• Konjunkturutveckling: Externa faktorer såsom tillgång och 
efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränte-
förändringar kan ha inverkan på såväl branschen som Arcomas 
rörelsekostnader och försäljningspriser. En lågkonjunktur för 
Arcomas kunder inom medicinteknik kan negativt påverka 
Arcomas framtida intäkter och resurser för att investera samt 
Arcomas konkurrenskraft och förmåga att behålla anställda. 

• Konkurrens: Omfattande satsning från en konkurrent kan medföra 
risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med 
global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande 
områden bestämma sig för att etablera sig inom Arcomas 
verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa 
försäljnings- och resultateffekter för Arcoma i framtiden 

 
Ersättningspolicy 
Vägledande är att Arcoma ska erbjuda sin exekutiva ledning 
konkurrenskraftig ersättning baserad på marknadsläget, företagets 
prestation och individuell prestation. Ersättningens utformning ska 
försäkra att den exekutiva ledningen och aktieägarna har 
gemensamma mål.  

 

Transaktioner med närstående 
Det har inte förekommit några väsentliga transaktioner med 
närstående under perioden eller efter periodens utgång.  

 
Certified Adviser 
Erik Penser Bankaktiebolag agerar Certified Adviser åt Arcoma. 

 

Rapporteringsdatum 
Arcoma upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje 
kvartalsskifte. Kommande rapporter avseende räkenskapsår 2015 
är planerade att offentliggöras som följer: 

• 24 feb 2016 - Bokslutskommuniké samt fjärde kvartalet 2015 
• 20 maj 2016, rapport första kvartalet 2016 
• 20 maj 2016, årsstämma 

 

Redovisningsprinciper 
Denna rapport har upprättats i enlighet med K3, Årsredovisnings-
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.  

 

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats 
överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid 
upprättandet av den senaste årsredovisningen. 
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Revisorsgranskning 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets 
revisor. 

 
 
 

Information                                                      

För mer information kontakta: Företagets VD Jonas Salomonson 
jonas.salomonson@arcoma.se,  

0470 – 70 69 11 alt. 070 – 389 29 11. 

 

 

 

 
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
företagets verksamhet, ställning och resultat. 

 

Tommy H Karlsson (ordf.) Peter Benson              Mats Thorén 

 

 

  

Yvonne Mårtensson Jean-Yves Burel             Jonas Salomonson (vd) 

 
Köpenhamn 24 november 2015 

mailto:jonas.salomonson@arcoma.se,
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Resultaträkning i koncernen 
 
(kSEK)   2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 

    2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 

            
Rörelsens intäkter m.m.   25 357 27 493 88 135 101 903 

Nettoomsättning   387 -  387 -  

Övriga rörelseintäkter   25 744 27 493 88 522 101 903 

        

Rörelsens kostnader       

Handelsvaror   -15 559 -14 715 -52 324 -58 033 

Övriga externa kostnader   -2 638 -4 448 -10 812 -8 463 

Personalkostnader   -6 866 -6 136 -25 751 -26 195 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   

-1 926 -1 840 -5 772 -4 806 

Övriga rörelsekostnader   -433 -660 -143 -1 936 

    -27 423 -27 799 -94 801 -99 433 

    -1 679 -307 -6 279 2 470 

Rörelseresultat   247 1 533 -507 7 276 

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i koncernföretag   - - - - 

Ränteintäkter   3  - 9 2 

Räntekostnader   -276 -399 -1 135 -2 893 

    -273 -399 -1 126 -2 891 

Resultat före skatt   -1 952 -706 -7 405 -421 

Skattekostnader   -  -87  -  -87  

      
 

  
 Periodens resultat   -1 952 -793 -7 405 -508 

          0,00 

Resultat per aktie (SEK)   -0,27 -0,13  -1,04 -0,07 
            
ANTAL AKTIER           
Per Balansdag   7 113 386 6 112 631  7 113 386 6 112 631  
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Balansräkning i koncernen 
 
(kSEK)   2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 2013-12-31 

            
TILLGÅNGAR           
Immateriella anläggningstillgångar   31 166 31 392 32 123 19 269 

Materiella anläggningstillgångar   1 500 2 044 1 925 1 746 

Finansiella anläggningstillgångar   4 297 -  4 298 - 

Varulager m.m.   22 900 27 674 22 928 20 612 

Kortfristiga fordringar   19 736 22 454 17 552 24 285 

Kassa och bank   5 520 627 385 639 

SUMMA TILLGÅNGAR   85 120 84 191 79 210 66 552 
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital   32 738 28 808 41 728 7 004 

Långfristiga skulder   3 571 2 812 2 357 20 075 

Kortfristiga skulder   48 811 52 570 35 125 39 472 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   85 120 84 191 79 210 66 552 
 
 
 

Eget kapital i koncernen 
 
FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL 
(kSEK)   

  
AKTIE-

KAPITAL 
RESERV-

FOND 
FRITT EGET 

KAPITAL TOTALT 
2015-01-01 – 2015-09-30 

            

Ingående balanser   14 227 3 745 23 756 41 728 

Teckningsoptioner   - - 315 315 

Valutajustering   - - -1 900 -1 900 

Periodens resultat   - - -7 405 -7 405 

Utgående balanser   14 227 3 745 14 766 32 738 
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Kassaflödesanalys i koncernen 
 
(kSEK) 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 

  2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 

          
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital 638 187 -1 823 4 080 

Kassaflöde från förändring i rörelsekapital 3 003 5 673 -193 -2 612 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 640 5 860 -2 016 1 468 

          

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 869 -1 500 -4 329 -2 110 

         
Kassaflöde relaterat till kapitaltillskott - -309 315 -309 

Ökning/minskning långfristiga skulder 1 979 -3 372 1 214 -925 

Ökning/minskning kortfristiga finansiella 
skulder 942 -703 9 884 1 862 

Kassaflöde finansieringsverksamheten 2 921 -4 383 11 413 629 

          

Förändring likvida medel 4 692 -24 5 068 -13 

         
Likvida medel vid periodens början 769 668 385 639 

Kursdifferens i likvida medel 58 -17 67 1 

Likvida medel vid periodens slut 5 520 627 5 520 627 

 
 
*Kassaflöde 2014 är omräknat från rapporten för tredje kvartalet 2014 för att visa nettoflöden. 
    I kvartalsrapport 2014 visades bruttoflöden.  
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Resultaträkning i Moderbolag 
(kSEK) 2015-07-01 2014-07-01 2015-01-01 2014-01-01 

2015-09-30 2014-09-30 2015-09-30 2014-09-30 

Rörelsens intäkter m.m. 

Nettoomsättning 22 661 26 154 77 089 94 969 

Övriga rörelseintäkter - - - - 

Rörelsens kostnader 

Handelsvaror -13 714 -15 022 -45 715 -52 697 

Övriga externa kostnader -2 245 -3 026 -8 069 -8 714 

Personalkostnader -5 415 -5 285 -21 218 -23 557 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -1 517 -1 316 -4 547 -4 282 

Rörelseresultat -229 1 506 -2 459 5 719 

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag 264 - 264 - 

Ränteintäkter 3 - 9 2 

Räntekostnader -276 -399 -1 135 -2 893 

Resultat före skatt -238 1 106 2 829 
Skatt på periodens resultat & förändring i latent 
skatt 

Periodens resultat -238 

- -87 

1 019 

-3 321 

-3 321  

- -87 

2 741 

Not 

Omklassificering har gjorts avseende balanserade projektkostnader för respektive period 

Resultat per aktie (SEK)  -0,03 0,17 -0,47 0,45 

ANTAL AKTIER 

Per Balansdag 7 113 386 6 112 631 7 113 386 6 112 631 
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Balansräkning i Moderbolag 
 
(kSEK)   2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 2013-12-31 

            
TILLGÅNGAR           
Immateriella anläggningstillgångar   19 444 18 331 19 396 19 269 

Materiella anläggningstillgångar   941 1 310 1 207 1 746 

Finansiella anläggningstillgångar   33 759 25 679 31 900 6 163 

Varulager m.m.   18 231 22 730 17 784 18 984 

Kortfristiga fordringar   24 759 23 577 18 142 24 350 

Kassa och bank   5 174 1 249 360 

SUMMA TILLGÅNGAR   102 308 91 628 88 679 70 871 
            
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
Eget kapital   54 068 41 398 57 075 12 519 

Långfristiga skulder   3 571 2 812 2 357 20 075 

Kortfristiga skulder   44 668 47 417 29 247 38 277 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   102 308 91 628 88 679 70 871 
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