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Omsättningen ökar med 43% och positivt EBITDA  
  

 

FINANSIELLT RESULTAT Första kvartalet 
• Nettoomsättning för kvartalet ökade med 23% till 22 997 (18 708) kSEK 
• Justerat för avyttrade verksamheter var ökningen 43% 
• EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) förbättrades till 429 (-4 555) kSEK 
• Resultat efter skatt -1 003 (-7 801) kSEK 
• Resultat per aktie -0,10 (-0,75) SEK  

   
 
 

VIKTIGA HÄNDELSER  Arcoma North America Inc säljs för 8 500 kSEK 
Arcoma North America Inc avyttras, vilket tillför bolaget 8 500 kSEK. Bolaget gör en reavinst på 1 193 
kSEK.  
 
Arcoma tecknar avtal med Canon Europa 
Som en del av satsningen i Sverige tecknar Arcoma avtal med Canon Europa. Avtalet ger Arcoma rätt 
att under eget varunamn sälja kompletta röntgensystem som är integrerade med Canons bildsystem 
 
Arcoma tecknar avsiktsförklaring med Solutions For Tomorrow 
Arcoma tecknar avsiktsförklaring med Solutions For Tomorrow gällande samarbete på den svenska 
marknaden.    

    
EFTER PERIODEN Arcoma gör sin första direkta affär i Sverige 

Bolaget gör sin första direkta affär i Sverige. Affären med S:t Görans Sjukhus är värd drygt 3 MSEK.   
 
Styrelsen tar beslut om två riktade 
.  
nyemissioner om totalt 10 MSEK. Föreslagen ny ordförande Lars Kvarnhem investerar 5,0 MSEK i 
bolaget, villkorat att stämman ger medgivande den 18 maj.  
Styrelsen tar beslut om nyemissioner om 10,0 MSEK varav halva emissionen är till av valberedningen 
föreslagen ny styrelseordförande i bolaget 
Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter 
I maj mottogs ordet på 8 system. Ordern är värd 2,3 MSEK. 

      
   

 

 

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen 

lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2017 kl. 14.00 
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VD-KOMMENTAR   
 

2017 började med en betydligt bättre orderingång och försäljning än vad vi såg under början av 2016. 
Tack vare en lägre kostnadsstruktur och något bättre marginaler än föregående år, resulterade de 
dryga 4 MSEK i ökad försäljning i nästan 5 MSEK förbättrat operativt resultat. Det är glädjande att 
konstatera att vi nu kan se tillbaka på tre kvartal i rad med positivt EBITDA.  

Ungefär hälften av försäljningen i kvartalet var till OEM-kunder. Vi ser fortfarande att andelen OEM-
försäljning kommer att minska över tiden, men vi kommer även framöver att se stora variationer 
mellan kvartalen.  

Det var en stor milstolpe för Arcoma när vi under slutet av första kvartalet vann vår första direktorder 
på den svenska marknaden. Precisionsystemet till S:t Görans Sjukhus i Stockholm levererades redan 
inom tre veckor och installerades under påskveckorna för att kunna tas i bruk i början av maj. Ordern 
är värd ca 3 MSEK under andra kvartalet. Efter en lyckad installation och introduktion på S:t Görans ser 
vi nu med tillförsikt fram emot kommande upphandlingar i Sverige. Vi bygger nu vidare på vår 
sverigeorganisation för att kunna möta en större installations- och servicebas på vår hemmamarknad.  

I början på året avyttrade vi vårt amerikanska dotterbolag och den bordsförsäljning som skedde genom 
det bolaget. Affären inbringade 8,5 MSEK och gav en reavinst på drygt 1 MSEK.  

Vi har under de senaste månaderna uppgraderat vår Intuition-serie med en ny produkt, Arcoma 
Intuition, där vi likt vårt flaggskepp Arcoma Precision erbjuder ett komplett röntgensystem inklusive 
bildmjukvara och digitala detektorer. Arcoma-serierna ger oss möjlighet att sälja system utan att vara 
beroende av en detektorleverantör då systemen är anpassade för ett flertal detektormärken. De första 
systemen levererades och installerades under första kvartalet och är nu i drift i England och Ryssland.   

Framgångarna på den iranska marknaden fortsätter och vi har i dagarna mottagit ännu en order på 
åtta system från vår distributör i Iran. Ordern är värd ca 2,3 MSEK och kommer att levereras under 
sommaren.  

I mars arrangerades den årliga mässan ECR (European Congress of Radiology) i Wien, Europas största 
mässa inom radiologi, med drygt 25 000 besökare. Vi var där och visade vårt autopositionerande 
Precisionsystem och de nya funktioner som finns i systemet, vilka togs väl emot av våra besökare från 
hela världen.    

Vi fortsätter vår satsning i Asien och jag är just hemkommen från ett säljmöte i Hong Kong, där vi samlat 
flertalet av våra distributörer och flera kunder från regionen för presentationer av våra nya och mer 
etablerade produkter. Mötet med våra aktörer i Asien gav mig en stark tro på vår fortsatta framgång 
på marknaden.  

 
 
Mikael Högberg 
VD, Arcoma AB (publ) 

 
 
 

 
 
 

 

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

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet 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 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela 
världen. Arcoma är listat på NASDAQ OMX First North och har ca 400 aktieägare. Certified Adviser är Erik Penser Bank. 

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 första kvartalet 2017 ökade 
med 23% till 22 997 (18 708) kSEK. Justerat för försäljningen av den 
amerikanska bordsverksamheten är ökningen 43%. OEM- 
försäljningen var mycket stark i perioden och utgjorde nästan 
hälften av omsättningen, att jämföra med 15% föregående år. 
Försäljningen av det amerikanska dotterbolaget påverkade 
omsättningen negativt med ca 2,4 MSEK i perioden, men påverkade 
inte resultatet. Asien och EMEA visade svagare volymer än under 
föregående år.  

Rörelsens kostnader uppgick under kvartalet till 24 671 
(25 158) kSEK. Bruttomarginalen beräknad som nettoomsättning 
minus materialkostnader i förhållande till nettoomsättning ökade 
med 1 procent.  

 

EBITDA för kvartalet var 429 (-4 555) kSEK.  

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av 
tillgångar med 2 103 (1 894) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 
(335) kSEK. 

 

Försäljningen av det amerikanska dotterbolaget inbringade 8 500 
kSEK till bolaget, och Arcoma AB gjorde i samband med avyttringen 
en reavinst på 1 193 kSEK.  

 

Investeringar 
Under kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar uppgått 
till 303 (458) kSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar 
uppgår till 105 (-) kSEK.  
 

Finansiell ställning och finansiering 
Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 7 391  
(2 740) kSEK. Utöver detta har moderbolaget en outnyttjad 
checkkredit om 1 428 (989) kSEK. Utnyttjad checkkredit uppgår till 
3 822 (5 511) kSEK. Av koncernens kortfristiga skulder på 31 578 
(30 538) kSEK vid kvartalets slut avser 9 621 (10 725) kSEK 
leverantörsskulder, 8 590 (7 083) kortfristig skuld till kreditinstitut 
6 622 (3 359) kSEK avser fakturabelåning, 6 363 (8 432) kSEK 
upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och resterande del 
övriga kortfristiga skulder.  

 

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 38 385 (43 262) kSEK. I 
jämförelsetalet för 2016 påverkade USA bolaget eget kapital med 
- 13 315 kSEK. 

 

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 1 625 (2 393) kSEK.  

 

I balansräkningen redovisas en latent skattefordran om 5 764 (4 298) 
kSEK.  

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 108  
(-8 826) kSEK för kvartalet. Det negativa kassaflödet beror på att 
fordringar och lager har ökat i större takt än leverantörsskulderna.  

Kassaflödet från investeringsverksamheten påverkades med 8 500 
kSEK från försäljningen av dotterbolag i USA.  

Utöver normala amorteringar av lån, 393 kSEK har 2 000 kSEK av en 
kortfristig skuld till finansieringsinstitut återbetalats under kvartalet. 

 

Organisation & Koncernstruktur 
Koncernen består per rapportdagen av moderbolaget Arcoma AB och 
de två helägda dotterbolagen Arcoma Incentive AB och IMIX ADR Ltd 
(HK). Det tidigare dotterbolaget Arcoma North America Inc 
avyttrades under perioden. Verksamheten i IMIX ADR Ltd består i 
huvudsak av försäljning och service. Utveckling och produktion av 
röntgensystem sker i moderbolagets lokaler i Växjö. Arcoma 
Incentive hanterar personaloptioner och grundades 2015. Under 
kvartalet hade koncernen totalt 35 anställda varav 33 anställda på 
moderbolaget i Växjö och två på dotterbolaget i Hong Kong. 

 

Aktier och andelar 
Arcoma är föremål för handel på aktiemarknaden sedan 14 november 
2014 under handelsbeteckning ARCOMA. Största ägare per 
2017-03-31 var Linc Invest med cirka 34,0% av aktierna Sunstone Life 
Science Ventures Fund II K/S med cirka 32,7 %. Antal aktier vid 
periodens utgång var 10 345 726 (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 två 
nuvarande och en tidigare styrelseledamot. Teckningsoptionerna kan 
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utnyttjas under perioden 1 juni till 30 juni 2018 till kursen 17,00 SEK 
per aktie efter omräkning till följd av emission i oktober 2015 
(tidigare 17,40). 342 620 personaloptioner med en teckningskurs på 
16,32 (16,70) SEK per aktie är utställda till nuvarande och tidigare 
nyckelpersoner i företaget. Personaloptionerna kan utnyttjas under 
perioden 1 december – 31 december 2017.  

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 transaktioner med närstående under 
perioden eller efter periodens utgång.  

 
Certified Adviser 
Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Arcoma. 

 

Rapporteringsdatum 
Arcoma upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje 
kvartalsskifte. Kommande rapporter avseende räkenskapsår 2017 
och första kvartalet 2018 är planerade att offentliggöras som följer: 

• 18 maj 2017 årsstämma 

• 18 augusti 2017, rapport andra kvartalet 2017 

• 24 november 2017, rapport tredje kvartalet 2017 

• 23 februari 2018, rapport fjärde kvartalet 2017 

• 24 maj 2018, rapport första kvartalet 2018 och bolagsstämma 
 

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

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats  
överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid 
upprättandet av den senaste årsredovisningen. 

 
 
Revisorsgranskning 

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

 
Information                                                      

För mer information kontakta: Företagets VD Mikael Högberg 
mikael.hogberg@arcoma.se,  

0470 – 70 69 85 alt. 070 – 670 69 84. 
 

 
 
 

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              Mikael Högberg (vd) 

 
Växjö 18 maj 2017 

mailto:mikael.hogberg@arcoma.se,
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Resultaträkning i koncernen 
 

(kSEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 

       
Rörelsens intäkter m.m.      
Nettoomsättning 22 997 18 708 102 081 

Övriga rörelseintäkter     

  22 997 18 708 102 081 

Rörelsens kostnader 46% 45% 43% 

Handelsvaror -12 387 -10 295 -58 563 

Övriga externa kostnader -3 720 -3 679 -14 501 

Personalkostnader -6 460 -8 994 -32 992 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -2 103 -1 894 -8 714 

Övriga rörelsekostnader - -295 -190 

 Summa rörelsens kostnader -24 671 -25 158 -114 960 

Rörelseresultat -1 674 -6 450 -12 879 

EBITDA 429 -4 555 -4 165 

    

Resultat från finansiella poster      

Valutaeffekter finansiella poster -204 -1 203 333 

Resultat från försäljning av dotterbolag 1 193 - - 

Ränteintäkter 2 0 17 

Räntekostnader -320 -136 -893 

 Resultat från finansiella poster 671 -1 351 -543 

    

Resultat före skatt -1 003 -7 801 -13 422 

Skattekostnader - - 1 783 

     

Periodens resultat -1 003 -7 801 -13 422 

  0,00 0,00  

Resultat per aktie (SEK) 0,12 -1,10 -1,51 

ANTAL AKTIER      
Per Balansdag * 10 345 726 10 345 726 10 345 726 

Genomsnittligt under perioden  10 345 726 10 345 726 10 345 726 
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Balansräkning i koncernen 
 

(kSEK) 2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 

        
TILLGÅNGAR       
Immateriella anläggningstillgångar 20 892 28 724 22 633 

Materiella anläggningstillgångar 413 936 649 

Finansiella anläggningstillgångar 7 547 5 764 7 547 

Varulager m.m. 16 708 24 344 19 634 

Kortfristiga fordringar 18 637 13 685 15 639 

Kassa och bank 7 391 2 740 5 150 

SUMMA TILLGÅNGAR 71 588 76 192 71 252 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital 38 385 43 262 37 348 

Långfristiga skulder 1 625 2 393 1 750 

Kortfristiga skulder 31 578 30 538 32 154 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 71 588 76 192 71 252 
 
 
 

Finansieringsanalys i koncernen 
 

(kSEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 

       
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital -61 -5 272 -6 809 

Kassaflöde från   
förändring i rörelsekapital -3 047 -3 554 2 143 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 108 -8 826 -4 666 

     
Kassaflöde från försäljning av koncernbolag 8 500 - - 
Kassaflöde från övrgia 
investeringsverksamheten -408 -458 -876 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 8 092 -458 -876 

       

Upptagna lån - - 6 000 
Ökning/minskning kortfristiga finansiella 
skulder inkl. förändring i utnyttjad 
checkkredit 

-257 5 954 -1 268 

Amortering av lån -2 393 -393 -1 571 

Kassaflöde finansieringsverksamheten -2 650 4 851 3 161 

     
Förändring likvida medel 2 334 -4 434 -2 381 

     
Likvida medel vid periodens början 5 150 7 207 7 207 

Kursdifferens i likvida medel -93 -34 324 

Likvida medel vid periodens slut 7 391 2 740 5 150 
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Eget kapital i koncernen 
 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kSEK) 

AKTIE-
KAPITAL 

ÖVRIGT 
TILLSKJUTET 

KAPIAL 

ANNAT 
EGET 

KAPITAL 
INKLUSIVE 

ÅRETS 
RESULTAT 

SUMMA  
EGET KAPITAL 2017-01-01 – 2017-01-31 

         

Ingående balanser 20 691 3 745 12 912 37 348 

Årets resultat - - -1 003 -1 003 

Avyttring dotterbolag   1 600 1 600 

Omräkningsdifferenser -  - 446 446 

Utgående balanser 20 691 3 745 17 694 38 385 
         

 
 
Aktiekapitalet består av 10 345 726 aktier á kvotvärde 2,00 kronor. 
Genomsnitt under året var 10 345 726 aktier á kvotvärde 2,00 kronor. 
 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kSEK) 

AKTIE-
KAPITAL 

RESERV-
FOND 

ANNAT 
EGET 

KAPITAL 
INKLUSIVE 

ÅRETS 
RESULTAT 

TOTALT 
2016-01-01 – 2016-03-31 

          

Ingående balanser 20 691 3 745 25 481 49 917 

Utvecklingsfond - - -458 - 

Fusionsdifferens - - -  - 

Valutajustering - - 1 134 1 134 

Periodens resultat - - -7 789 -7 789 

Utgående balanser 20 691 3 745 18 366 43 262 
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Resultaträkning i Moderbolag 
 
 

(kSEK) 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 

  2017-03-31 2016-03-31 2016-12-31 

       
Rörelsens intäkter m.m.      
Nettoomsättning 22 870 15 439 88 644 

Övriga rörelseintäkter    
 Summa intäkter 22 870 15 439 88 644 

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -13 224 -8 731 -52 066 

Övriga externa kostnader -3 180 -2 652 -10 815 

Personalkostnader -5 768 -7 672 -27 363 
Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -1 766 -1 485 -7 161 

Övriga rörelsekostnader - -5 - 

Rörelsens kostnader -23 938 -20 544 -97 406 

Rörelseresultat -1 069 -5 105 -8 761 

EBITDA 698 -3 620 -1 600 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter från dotterbolag 127 274 670 

Resultat avyttring av dotterbolag 1 193 - - 

Nedskrivning aktier i dotterbolag - - -12 040 

Valutakursförändringar finansiella poster -204 -1 203 327 

Ränteintäkter 2 - 17 

Räntekostnader -320 -136 -893 

Finansiella kostnader 798 -1 065 -11 920 

Resultat före skatt -271 -6 170 -20 681 

     
Skatt på periodens resultat & förändring i latent 
skatt - - 1 783 

Periodens resultat -271 -6 170 -18 898 
 
    

Resultat per aktie (SEK) -0,10 -1,10 -1,13 

    
ANTAL AKTIER       
Per Balansdag * 10 345 726 10 345 726 10 345 726 

Genomsnittligt under perioden  10 345 726 10 345 726 10 345 726 
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Balansräkning i Moderbolag 
 

(kSEK) 2017-03-31 2016-03-31 

      
TILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar 11 180 17 672 

Materiella anläggningstillgångar 413 538 

Finansiella anläggningstillgångar 26 010 35 106 

Varulager m.m. 16 708 19 463 

Kortfristiga fordringar 25 290 20 753 

Kassa och bank 6 277 1 950 

SUMMA TILLGÅNGAR 85 878 95 482 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
Eget kapital 52 676 65 674 

Långfristiga skulder 1 625 2 393 

Kortfristiga skulder 31 577 27 415 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 85 878 95 482 
 
 

Eget kapital i moderbolaget 
 
 

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (kSEK) AKTIE-
KAPITAL 

RESERV-
FOND 

FOND FÖR 
UTVECKLINGS

AVGIFTER 

ÖVERKURS-
FOND 

BALANSERAD 
VINST ELLER 

FÖRLUST 

ÅRETS 
RESULTAT 

SUMMA  
EGET 

KAPITAL 2017-01-01 – 2017-03-31 

             

Ingående balanser 20 691 3 745 790 55 442 -8 824 -18 898 52 947 

Disposition av föregående års resultat - - - - -18 898 18 898 - 

Fond för utvecklingsavgifter - - 280 -280 - - - 

Årets resultat - - - - -  -  - 

Periodens resultat - - - - - -271 -271 

Utgående balanser 20 691 3 745 1 070 55 162 --27 722 -271 52 676 
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