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Kvartalsrapport Q1 2014 – Serieproduktionen
fortlöper
•

Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 995 (2 962)

•

Periodens resultat uppgick till KSEK -3 330 (-2 463)

•

Resultat per aktie: SEK -0,21 (-0,20)

•

Eget kapital per aktie: SEK 1,43 (1,11)

___________________________________________________________________________________________

Verksamheten
Sivers IMA Holding AB (publ) äger 100 procent av dotterbolaget Sivers IMA AB, en ledande europeisk
leverantör av produkter baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt
som en stabil högkvalitetsleverantör. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat
systemkomponenter som bland annat används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer
och testutrustningar.
Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB
samt dotterdotterbolaget Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA. I koncernen ingår Trebax
AB som fokuserarar på mm-vågsteknik för framtagning av radiolänkar och har ett mycket djupt kunnande
inom systemteknik, test och verifiering, certifiering samt produktionsberedning. Sivers IMAs huvudkontor
ligger i Kista utanför Stockholm.
Denna rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2014 till och med den 31 mars
2014.
Händelser under perioden
Under januari månad har representanter för Sivers IMA-koncernen besökt flera kunder inom tele- och
datakom i Europa, både nya och gamla, och presenterat den nya Sivers IMA-koncernen och visat vilken
förstärkning och bredd som förvärvet av Trebax innebär. Responsen har varit mycket positivt vilket lett till
djupare diskussioner om affärer. Sivers IMA fortsätter med kundbesök under februari innan koncernens
ledning i slutet av månaden åker till Barcelona och Mobile World Congress.
I slutet av 2013 kunde meddelas att Sivers IMA har gått över till serieproduktion av koncernens
millimetervågskonvertrar. Sivers IMA följer en rullande 12-månaders prognos där volymerna kommer att
öka under slutet av 2014. Det är värt att upprepa vad som sagt tidigare, under 2014 kommer det att gå
leveranser från Sivers IMAs kund till operatörer för provinstallationer. Bedömningen om volymordrar från
denna kund under senare delen av 2014 kvarstår. Leveranserna under början av 2014 kommer att användas
av Sivers IMAs kund till marknadsintroduktion och prov hos operatörer. Den återkoppling som Sivers IMA
har fått visar att intresset är stort för Sivers IMAs kunds nya produkt.
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Trebax AB har tecknat ett specialistavtal med ett världsledande teknikbolag i Göteborgsregionen och ett
samarbete har inletts. Trebax har även börjat ett projekt kring antennteknik på uppdrag ett av Sveriges
största bolag. Båda uppdragen har potential att växa, vilket tillsammans med övriga uppdrag kommer att
kräva nyrekrytering av fler specialister.
Hos R & D inom Sivers IMA ligger fokus dels på effektivisering av nuvarande generation av konverter och
dels på att slutföra utvecklingen av nästa generation som kommer att innehålla Sivers IMAs egna chips.
Denna nya generation ska marknadsfrisläppas under det tredje kvartalet 2014 när alla kvalificeringar är
klara.
Sivers IMA har accepterat att delta i ännu ett framtidsinriktat forskningsprojekt, som samfinansieras genom
EU inom ramen för sjunde ramprogrammet, EU/FP7. Sivers IMAs deltagande har föregåtts av diskussioner
med Nokia Solutions and Networks och VTT Research Institute, Finland, som framfört önskemål om ett
deltagande från Sivers IMAs sida i projektet. Målet för forskningsprojektet är att demonstrera lösningar för
såväl backhaul som access på millimetervåg-våg, ett helt nytt tänkande för så kallade small cells (HetNet).
Sivers IMA ska anpassa koncernens V- och E-bands converters för användning i projektet, samt utföra
studier på framtida byggsätt och kapslingstekniker som möjliggör betydligt lägre kostnader.
I projektet deltar förutom Sivers IMA bland annat Telecom Italia och Orange, Nokia Solutions and Networks,
Intel Mobile Communications, STMicroelectronics och ett antal forskningsinstitut. Sivers IMA får cirka 2
MSEK av sin forskningsbudget för detta projekt finansierad av EU-kommissionen.
Sivers IMA har tecknat en avsiktsförklaring (LOI), med ett amerikanskt företag som utvecklar, producerar
och säljer höghastighetsmodem. Avsikten är att integrera företagens produkter för att gemensamt eller var
för sig erbjuda marknaden en mer komplett produkt.
Detta samarbete kommer att bidra till en reducering av kunders utvecklingstid och -kostnad för framtagning
av radiolänkenheter inom mmvågsområdet. Detta uppnås genom att säkerställa att Sivers IMAs konvertrar
och den amerikanska leverantörens modem har testats och fungerar tillsammans.
I början av mars 2014 kunde Sivers IMA meddela att koncernen hade tecknat ett ramavtal med en italiensk
tillverkare för säkerhet kring tågtrafik. Tillverkaren ingår i en mycket stor amerikansk börsnoterad koncern
belägen i den amerikanska Mellanvästern.
I samband med ramavtalets undertecknande aviserade motparten även en mindre order. Avtalet, samt
ordern, omfattar försäljning av Sivers IMAs 77GHz radarsensor som skall integreras i ett system för
övervakning av järnvägsövergångar. Systemet ska certifieras under 2014 och serieleveranser planeras till
början av 2015.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid periodens utgång har Sivers IMA AB, dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ) tecknat en
avsiktsförklaring (LOI), med antennföretaget Gapwaves AB, ett företag som utvecklar antennkonstruktioner
baserade på den patenterade GAP™ teknologin som ger möjlighet att bygga platta integrerade antenner.
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Avsikten för Sivers IMA är att integrera koncernens millimetervågsprodukter med Gapwaves antenner för
att erbjuda marknaden en mer komplett, kostnadseffektiv produkt.
Genom att integrera radioenhet och antenn i en och samma produkt uppnås fördelen av att dessa kan
anpassas såväl elektriskt som mekanisk och termiskt på en och samma gång. Genom att undvika att enskilda
delar optimeras var för sig, kan prestanda skärpas och kostnader minskas. Samarbetet ger förutsättningar
för minskade utvecklingstider och lägre utvecklingskostnader vilket efterfrågas av våra kunder.
Försäljning och resultat
Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 3 995 KSEK (2 962) med ett resultat om KSEK 3 330 (-2 463).
Omsättningen översteg budget, men täckte inte koncernens kostnader. En medveten ökad satsning på
nästa generation av Sivers IMAs linje för produkter som används för radiolänkutrustning inom de så kallade
millimetervågsbanden har resulterat i ett ökat negativt resultat jämfört med tidigare år. Till det negativa
resultatet bidrog även en förskjutning i tiden av vissa prototypordrar från större aktörer på marknaden
hänförliga till tekniska orsaker hos dessa företag samt en längre tid för marknaden att utvecklas än
förväntat.
Såväl erhållna beställningar som kunddiskussioner, vilka har kommunicerats genom pressmeddelanden
under perioden, visar emellertid på ett ökat intresse för den radiolänkutrustning som Sivers IMA
producerar. Avtal om leveranser, framförallt den kommunicerade serieproduktionen, har medfört ökade
kostnader inom produktionen jämfört med tidigare år. Intäkterna kommer emellertid först när Sivers IMAs
kunder hämtar ut produkterna ur lager och fakturering kan ske.
Likviditet och finansiering
Den 31 mars 2014 uppgick Sivers IMAs banktillgodohavanden till KSEK 7 179 (1 806). Koncernen har i dag
långfristiga räntebärande skulder om KSEK 775 (0) samt har en checkräkningskredit om KSEK 2 000 vilken
per den 31 mars 2014 hade utnyttjats med KSEK 1 727 (619).
Investeringar
Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 774 (662) och avsåg förvärv av dotterbolag
0 (0) immateriella anläggningstillgångar med KSEK 730 (662) såsom balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 44 (0) såsom inventarier, verktyg
och installationer.
Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med KSEK 985 (504) i avskrivningar varav KSEK 116 (0) avskrivningar på
inventarier, verktyg och installationer, KSEK 869 (504) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för
utvecklingsarbete.
Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per 31 mars 2013 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 23 007 (13 984) varav KSEK 8 227 (6 308)
utgjordes av aktiekapital, KSEK 0 (0) av bundna reserver och KSEK 14 730 (7 064) av fritt eget kapital.
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Aktiekapitalet är fördelat på 16 054 646 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,5. Samtliga aktier utgörs av
samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas på AktieTorget sedan den 4
februari 2013 under kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.
Koncernens soliditet uppgick den 31 mars 2014 till 60 procent (64).
Anställda
Per den 31 mars 2014 hade Sivers IMA-koncernen 25 anställda, varav 18 i Sivers IMA AB och 7 i Trebax AB.
Ägarstruktur
Per den 31 mars 2014 hade Sivers IMA Holding AB (publ) fyra ägare som var och en innehade aktier
motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.
Per den 31 mars 2014 hade Sivers IMA cirka 1 300 aktieägare (345).
Insynspersoners innehav
Per den 31 mars 2014 hade följande
indirekt.
Namn
Björn Norrbom
John Fällström
Erik Fällström
Dag Sigurd
Ronny Wester*
Olle Westblom
Lars Granbom*
Christer Stoij
Gunnar Bringel

insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och
Befattning
Styrelseordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
ledamot
Verkställande direktör
VD dotterbolag
CTO
Övrig med insyn

Aktier
462 838
0
3 506 218
16 176
785 600
0
785 600
0
973

Optioner
33 500
0
0
33 500
379 000
439 000

Såväl Lars Granbom som Ronny Wester är delägare i Trefyr AB (före detta Trebax Holding AB), varför båda rapporterar
innehavet i detta bolag eftersom båda två är insynspersoner. Under april 2014 har delar av de aktier som Trefyr AB äger
kommit att delas ut till ägarna av Trefyr, vilket ger en mer korrekt bild av insynspersonernas ägande.

Utsikter för bokföringsåret 2014
Styrelsen för Sivers IMA Holding AB (publ) gör bedömningen att framtidsutsikterna ser fortsatt lovande ut.
Styrelsen väljer emellertid inte att gå ut med någon prognos för innevarande år. Styrelsen anser att det är
fel att komma ut med en prognos för verksamheten då det radiolänk-delsystem som Sivers IMA utvecklar
just nu utvärderas av ett stort antal potentiella köpare.
Den serieorder som Sivers IMA kommunicerade under oktober månad 2013 för leverans till en större
europisk tillverkare kommer att levereras till de operatörer som är denna tillverkares kunder och
omsättningen kommer att styras av mottagandet från dessa.
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En eller flera beställningar kan då komma att leda till en betydande förändring av såväl omsättning som
resultat för Sivers IMA-koncernen. Styrelsen ser med tillförsikt på framtiden, framförallt med stöd av det
stora intresset samt det goda orderläget för koncernens produkter samt kundsituationer.
Redovisningsprinciper
Rapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samt
Redovisningsrådets rekommendation RR 15 beträffande immateriella tillgångar. Från och med 2011 är
kostnader gällande utveckling av mm-vågsprodukter för Telekommunikation aktiverade som immateriella
anläggningstillgångar med en avskrivningstid om 5 år. Tidigare år har dessa kostnader kostnadsförts direkt.
Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat
framgår.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av koncernens revisor.
VD kommentar
”Som jag skriver i årsredovisningen blev 2013 ett händelserikt år för bolaget. Det kanske viktigaste var att
vi i slutet av året gick över till serieleveranser av vårt delsystem för radiolänkar som sänder och tar emot
data på millimetervågsområdet, en transceiver eller också kallad konverter. Viktigt dels för att marknaden
för dessa system äntligen börjar utvecklas på ett sätt som alla bedömt ska ske, dels för att det visar att vi
har en produkt som attraherar mycket stora aktörer i denna bransch.
Att vi nu uppmärksammas har gjort att vi också är en efterfrågad partner i olika EU finansierade
forskningsprogram inriktade på telekom för hög dataöverföring, speciellt för teknologier för small cells och
5G. Detta är resultatet av en långsiktig strategi som sattes för ett antal år sedan.
Som helhet lades det ett mycket stort antal arbetstimmar, en betydande andel av vårt kapital och våra
resurser på att vidareutveckla och kundanpassa millimetervågsconverter, vilket skett genom att vi tvingats
minska arbetet med våra befintliga produkter, till exempel till radarsensorer. Detta var nödvändigt för att
snabbt komma till produktionsstatus som behövs för att bli en trovärdig leverantör till mycket krävande
kunder. Framtiden för denna marknad gör emellertid att jag anser att det var ett riktigt vägval.
Början detta år har inneburit fortsatta kunddiskussioner avseende nuvarande och kommande generationer
av converterprodukter. Det märks klart att intresset för kommunikation på millimetervågsområdet ökar.
Samtidigt har vi mer fokuserat börjat bearbeta marknaden för radarsensorer vilket lett till en ny kund och
order. Här finns också kunskap inom Trebax. Vi har hållit en audit för en stor kund med mycket gott resultat.
Inom R&D fortsätter vi med att utveckla nästa generation av millimetervågsprodukter inklusive
kvalificeringar. Vi har kommit med i ännu ett intressant EU projekt riktat mot small cells och 5G.
Om vi ser på produktionen av konvertrar, fortsätter vi att leverera enligt rullande 12 månaders prognos,
även om det har varit en del störningar i flödet inkluderat hos vår kund. Inget onormalt vid uppstart av
volymproduktion och det mesta är utrett och modifieringar införda. Som jag sagt tidigare ligger vi
fortfarande på låga volymer vilket speglar behovet hos slutkund. Inget onormalt heller vid introduktion av
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ny produkt. Vi fortsätter med att flytta över produktion till externa partners och beräknar vara helt klar
under det tredje kvartalet i år” säger Olle Westblom, VD för Sivers IMA Holding AB (publ).
Kommande rapporttillfällen
Sivers IMA lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
22 augusti 2014
21 november 2014
20 februari 2015

Halvårsrapport
Kvartalsrapport Q3
Bokslutskommuniké 2014

21 maj 2014
Sivers IMA Holding AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information vänligen kontakta:
Olle Westblom, VD
+46 70-237 60 26
olle.westblom@siversima.com
Detta är SIVERS IMA
SIVERS IMA, som är ett helägt dotterbolag till Sivers IMA Holding AB (publ), är en ledande Europeisk leverantör av produkter
baserade på mikro- och millimetervågsteknik. Företaget är internationellt erkänt som en stabil högkvalitetsleverantör.
Huvudkontoret ligger i Kista utanför Stockholm. SIVERS IMA har under lång tid utvecklat och levererat systemkomponenter
som bl.a. används till radiolänkar inom mobil kommunikation, radarsensorer och testutrustningar. Sivers IMA Holding AB är
listat på AktieTorget under kortnamnet SIVE.
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Resultaträkning
Koncernen
(KSEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa Rörelsens intäkter

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01
2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

3 995
686
1 131
5 812

2 962
662

12 635
3 443

3 624

16 078

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-1 176
-2 001
-4 969
-985

-865
-1 547
-3 107
-504

-5 120
-8 095
-12 861
-2 212

Summa Rörelsens kostnader

-9 131

-6 023

-28 288

RÖRELSERESULTAT

-3 319

-2 399

-12 210

1
-38
15

10
-62
-12

11
-66
-60

-3 341

-2 463

-12 325

11
0

0
0

0
0

-3 330

-2 463

-12 325

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Omtaxering tidigare resultat
PERIODENS RESULTAT

S i d a 7 | 12

Balansräkning
Koncernen
(KSEK)
TILLGÅNGAR
Pågående nyemission
Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Summa Immateriella anläggningstillgångar

2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

3 979
7 130
9 001
16 131

7 133
7 133

8 913
16 226

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa Materiella anläggningstillgångar

2 674
2 674

219
219

2 790
2 790

Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar
Summa Finansiella anläggningstillgångar

448
448

0
0

0
0

19 253

11 331

19 016

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Varulager
Summa Varulager

4 669
4 669

4 410
4 410

3 724
3 724

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

3 177
570
545
567
4 859

2 688
478
678
575
4 369

3 798
1 016
9 073
1 076
14 963

Kassa, bank

7 179

331

361

Summa Omsättningstillgångar

16 707

9 110

19 048

SUMMA TILLGÅNGAR

35 960

20 441

38 064

Summa Anläggningstillgångar

7 313
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Balansräkning
Koncernen
(KSEK)

2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Aktiekapital under registrering
Summa Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Överkursfond under registrering
Balanserat resultat
Periodens resultat
Summa Fritt eget kapital

6 308
612
6 920

7 533
494
8 027
35 765

-20 772
-3 330
14 730

14 609
3 367
-8 447
-2 465
7 064

-8 447
-12 325
14 993

23 007

13 984

23 020

Uppskjuten skatteskuld

410

0

421

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa Långfristiga skulder

775
775

0
0

863
863

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Pågående arbeten för annans räkning
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder

1 727
3 789
1 188
677
4 387
11 768

619
1 885
1 133
425
2 394
6 457

1 082
3 984
1 844
2 056
4 794
13 760

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

35 960

20 441

38 064

Summa Eget kapital

8 277
8 277
38 832
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Kassaflödesanalys
Koncernen
(KSEK)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd skattekostnad
Erhållen ränta
Erlagd ränta och valutakursförändringar
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01
2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

-3 319
-605
0
1
-23

-2 400
505
0
10
-74

-12 210
2 212
0
11
-126

-3 946

-1 960

-10 113

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) /minskning (+) varulager
Ökning (-) / minskning (+) av kundfordringar
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

-945
621
8 848
-655
-1 336
2 587

-886
1 344
-437
227
126
-1 586

-199
236
-7 538
937
4 157
-12 520

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Återbetald deposition
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring)
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

0
-44
0
-730
1 131
357

0
0
0
-662
186
-476

-9 023
-1 214
0
-4 281
2 285
-12 233

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Checkräkningskredit
Lån
Erlagda emissionskostnader
Nyemission
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

644
-88
-682
4 000
3 874

-174
0
-105
1 641
1 363

289
863
-619
23 552
24 085

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

6 818
361
7 179

-698
1 029
331

-668
1 029
361
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Nyckeltal
Koncernen
(SEK)

2014-01-01 2013-01-01 2013-01-01
2014-03-31 2013-03-31 2013-12-31

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

60,4%
neg
neg
neg

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad (ggr)

23 007
35 960
26 694
2 502
0,21
64%
10,87%
neg

13 984
20 440
14 603
619
0,19
68%
4,43%
neg

23 020
38 064
26 249
1 945
0,58
60%
8,45%
neg

2 587
2 944
7 179

-1 586
-2 062
331

-12 520
-24 753
361

-44
-730
0
0
0

0
-662
0
0
0

-1 214
-4 281
0
-9 023
0

25
232
25

18
201
18

17
946
17

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel (KSEK)
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av aktier och andelar
MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)
Antalet anställda
DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie (SEK)

mm
neg
neg
neg

-16,9%
neg
neg
neg

16 054 646 12 616 751 16 054 646
-0,21
-0,20
-0,77
1,43
1,11
1,43
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Definition av nyckeltal
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder
inklusive latent skatt
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella
tillgångar inklusive likvida medel
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat
med finansiella kostnader

Likvida medel (KSEK)

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

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
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