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Nettoomsättning uppgick till 21 838 tkr  

Periodens rörelseresultat uppgick till 205 tkr 

Periodens resultat efter skatt och minoritet uppgick till -815 tkr 

Resultat per aktie: Neg  

Eget kapital per aktie: 0,0084 kr 

 

Under det första kvartalet 2017 fokuserade Abelco på att transformera företaget med målet att bli ett 
renodlat investmentbolag vilket skulle noteras på för ändamålet lämplig marknadsplats. Dotterbolagen 
integrerades under denna period i Abelcos styrning.  

Det andra kvartalet 2017 har kännetecknats av en mycket positiv utveckling verksamhetsmässigt. 
Bolaget har, i linje med sin intention noterats på NGM-börsen, genomfört flera riktade emissioner samt 
genomfört ett antal affärer själv och genom sina dotterbolag. 

Under kvartalet har även ett antal nya förvärvsobjekt genomlysts. Detta har bland annat lett till 
finansiell investeringar i företaget Umida Group AB (publ).  

Den positiva utvecklingen återspeglas inte fullt ut i det ekonomiska resultatet. Vi ser en eftersläpning 
av effekterna från de förändringar som Abelco och dess dotterbolag har gått genom under de två första 
kvartalen.  

Det är värt att notera att inflödet av potentiella affärsmöjligheter, trots annalkande semesterperiod, 
ökat markant och att Abelco har kunnat renodla sin investeringsstrategi under kvartalet. 

 

Reinhold Konnander 

VD 

Abelco Investment Group AB (publ) 

Om Abelco Investment Group AB (publ)  
Abelco Investment Group AB (publ) investerar inom tydliga segment med förutbestämd kravprofil. 
Genom samarbete med bl.a. FrontOffice Nordic AB (publ) m.fl. skapas investeringsförutsättningar till 
hög avkastning till rimlig risknivå. 

Branscher som är intressanta är industri, verkstad och teknik. Investeringar vid omstrukturering och 
rekonstruktion kan innebära finansiering av ackordslikvid och nytt rörelsekapital. Abelco har möjlighet 
att erbjuda såväl lånebaserad finansiering som kapital. Abelco Investment Group AB (publ) investerar 
i syfte att nå hög avkastning på investerat kapital. 
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Rapport 
Period jan – jun 2017 

Försäljning och resultat  
Abelco-gruppen 
Abelco-gruppen består av Abelco Investment Group AB som är moderbolag med underkoncernerna 
JVM Gruppen och TBS Gruppen. I båda dessa underkoncerner kontrollerar Abelco Investment Group 
51% av rösterna och kapitalet.  

Nettoomsättningen för Abelco koncernen uppgick till 21 838 Tkr (f å 2 321 Tkr ). Det redovisade 
resultatet efter skatt för perioden uppgick till -815 Tkr(f å -7 591 Tkr). Resultatet per aktie under 
perioden uppgick till -0,0052 kr per aktie (f å -1,14 Kr).  

JVM Gruppen 
Finansiellt utfall för JVM-gruppen, som innefattar bolagen JVM Group AB (moderbolag), Mockfjärdshus 
AB och Hembad Sverige AB, nettoomsatte under perioden 18 705 Tkr med ett resultat efter skatt om 
2 576 Tkr. Under kvartal 3 har JVM Group avyttrat dotterbolaget Hembad till Abelco Investment Group.  

TBS Gruppen 
Nettoomsättningen under perioden för TBS gruppen, som innefattar TBS Group AB (moderbolag), TBS 
Yard AB samt TBS Industrial Properties AB uppgick till 3 133 Tkr (f å E/T ). Det redovisade resultatet 
efter skatt för perioden uppgick till -1 706 Tkr (f å  E/T).  

Resurser har tillförts dotterbolagen för att stärka både försäljningsorganisationerna och lednings-
funktionerna för TBS, JVM och Hembad.  

Likviditet och finansiering  
Vid periodens utgång uppgick Abelco gruppens likvida medel till 11 155 Tkr (f å 1 617 Tkr). Utnyttjade 
krediter uppgick till 10 328 Tkr. Totala kreditramen uppgick till 0 kr.   

I kvartal 2 genomförde Abelco Investment Group AB (publ) en riktad nyemission om 51 600 000 aktier 
till kursen 0,15 SEK. Sammanlagt tillförde denna emission Abelco 7 740 000 SEK före emissions-
kostnader. I samband med detta kom antalet aktier att öka från 105 000 000 stycken till 156 600 000 
stycken.   

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier  
Per den 30 juni 2017 uppgick Abelco gruppens egna kapital till 1 309 Tkr (hänförligt till moderbolagets 
ägare) (f å 681 Tkr).  

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2017 till 2 procent (f å 90 procent). Aktiekapitalet var per den 30 
juni fördelat på 156 600 000 aktier med ett eget kapital per aktie om 0,0084 Kr. Det finns endast ett 
aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.  
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Notering  
Abelcos aktier handlades under perioden den 17 januari 2011 till och med den 20 september 2016 på 
AktieTorget under kortnamnet ABE och med ISIN-kod SE0003617075. Under hösten 2016 inledde 
styrelsen i Abelco processen att uppta handeln med bolagets aktier på NGM Nordic MTF.  

Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj 2017 godkännande från NGM att notera sin aktie 
på NGM MTF. Första handelsdag kom att bli den onsdag 24 maj 2017. Abelcos aktie handlas under 
kortnamnet ABIG MTF med ISIN-kod SE0003617075. Per den 30 juni 2017 hade bolaget cirka 1100 
aktieägare. 

Anställda  
Per den 30 juni 2017 hade Abelco en (1) anställd f å 0), bolagets verkställande direktör. Övriga tjänster 
köps in på konsultbasis i syfte att minimera fasta kostnader för Abelco.  

Väsentliga händelser under perioden  
I samband med bolagsstämman fattades beslut om att emittera 51 600 000 aktier i en riktad 
nyemission till en grupp om nio investerare. Detta skedde den 15 maj. Totalt sett inbringade 
emissionen 7,74 Mkr före emissionskostnader. De nya aktierna emitterades till en kurs om 0,15 SEK, 
och berättigar till utdelning från och med innevarande räkenskapsår. Emissionskursen 0,15 skall ställas 
mot aktiekursen i senaste företrädesemission vilken avslutades i november 2016, där kursen var satt 
till 0,12 SEK. Den riktade emissionen görs således till ett pris motsvarande 125 % av senaste 
emission.  Genom nyemissionen ökade antalet aktier i bolaget med 51 600 000 stycken till 156 600 000 
aktier. Genom nyemissionen ökar aktiekapitalet med 5 160 000,00 SEK från 10 500 000,00 SEK till 15 
660 000,00 SEK.  

Samma dag utsågs Reinhold Konnander till VD vid företaget och efterträdde då Peter Nisser. 

Abelco Investment Group AB (publ) erhöll den 22 maj godkännande från NGM att notera sin aktie på 
NGM MTF. Första handelsdag var onsdag 24 maj 2017. Aktien har sen dess varit bland de mest 
handlade aktierna på NGM och har haft en god utveckling. 

Den 1 juni tecknade bolaget ett intentionsavtal om att förvärva 100% kapital och röster i Hembad 
Sverige AB från delägda JVM Group AB. Köpeskillingen uppgår till 3,5 Mkr. Hembad Sverige AB omsatte 
under 2016 ca 18 Mkr. Under första halvåret 2017 översteg omsättningen 9,8 Mkr.  

Den 13 juni tecknade bolaget i en riktad nyemission 1.200.000 aktier i Umida Group AB (publ), varvid 
Abelco blir störste ägare i Umida med ca 11% av kapital och röster. Umida Group AB (publ) riktade 
nyemission till Abelco Investment Group AB (publ) omfattade 1.200.000 B-aktier till priset 5,00 kr per 
aktie. Total emissionslikvid var 6.000.000 SEK. Genom emissionserbjudandet fick Umida en tydlig 
större aktieägare med en ägarandel motsvarande ca 11% av kapital och röster.  
 
Samma dag fattade Styrelsen för bolaget beslut om en riktad nyemission till en mindre grupp nya 
investerare om totalt 60 000 000 aktier till en kurs om 0,25 kr per aktie, innebärande 15 miljoner kronor 
före transaktionskostnader. Skäl till nyemissionen var att finansiera förvärv, såsom Hembad Sverige AB 
jämte investeringen i Umida Group AB (publ). Emissionen skede med stöd av bemyndigande från 
bolagsstämma 8 mars 2017.  
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Väsentliga händelser efter periodens utgång  
Den 3 juli 2017 slutfördes affären med Hembad AB i enlighet med tidigare beskriven 
intentionsförklaring.  

Samma dag förvärvar bolaget ca 6,4% av kapital och röster i Quickbit eu AB (publ), inför ägarspridning 
och planerad notering av Quickbit eu AB (publ) under senare delen av 2017. Abelco innehar efter 
förvärvet 337.500 aktier i Quickbit eu AB (publ), vilket motsvarar ca 6,4 % av kapital och röster. Aktierna 
förvärvades till kursen 16 kr per aktie. Quickbit eu AB (publ) har för avsikt att genomföra en 
ägarspridning under tredje kvartalet 2017, varefter bolaget ämnar notera sin aktie för handel på 
lämplig handelsplattform. 

Den 18 Juli avyttrade Abelco hela sin lånefordran i Athene Immobiliengruppe GmbH, den tidigare 
kommunicerade fastighetsaffären i Tyskland, för 5,4 MSEK plus tilläggsköpeskilling om potentiellt 
ytterligare 1 MSEK. Detta motsvarade det nominella lånebeloppet om 5,4 MSEK. Utöver regleringen 
av det nominella lånebeloppet kan Abelco erhålla en tilläggsköpeskilling när den slutliga affären som 
Athene Immobiliengruppe GmbH ämnar genomföra genomförts, alternativt senast 1 oktober 2017. 
Sådan tilläggsköpeskilling, i form av alternativ ränta, kan uppgå till 1 MSEK. Skälet till att Abelco 
avyttrade sin lånefordran är att processen kring den fastighetsfinansiering som lånefordran avser 
bedöms dra ut på tiden på ett sätt som inte fullt ut gagnar Abelco’s aktieägare. 

Den 8 augusti förvärvade Abelco Investment Group ABs (publ) delägda dotterbolag Mockfjärdshus AB 
en fastighet på Råsundavägen i Solna som omedelbart skall konverteras från kontor till attraktiva 
bostadsrätter. Beräknad bruttovinst i projektet är 15 - 18 MKR. Fastigheten är Spiran 1, med adress 
Råsundavägen 114 samt Postgränd 2 - 6 som ligger i det mycket attraktiva och eftersökta 
bostadsområdet Gamla Råsunda med omedelbar närhet till Mall of Scandinavia, Haga Norra samt 
Solna station. Fastigheten omfattar en byggnad i gott skick från 1910-talet om tre våningsplan samt en 
vind och källare och med en total bruttoarea om ca 1100 m2. Efter ombyggnationen kommer den 
nybildade Bostadsrättsföreningen bestå av 22st lägenheter samt en kommersiell butikslokal. Bygglov 
för konverteringen till bostäder är godkänt, BRF är bildad och Mockfjärdshus kommer omedelbart att 
påbörja projekteringen för ombyggnationen samt konceptutveckling och paketering inför en 
kommande försäljning av bostadsrättslägenheterna. Fastigheten beräknas vara färdigställd för 
inflyttning under Q3 2018. 

Nuläge  
Abelco kom att gå från att vara ett rörelsedrivande bolag till att inrikta verksamheten mot investeringar 
i micro cap företag. Abelco har som huvudstrategi att investera i ett tidigt stadium och därefter vara 
aktiva i utvecklingen av sina bolag. Även investeringar i mogna bolag kan komma att genomföras om 
rätt objekt dyker upp. Investeringar i tidiga faser är av sin natur riskfyllda. Därför har Abelco som mål 
att investeringarna ska vara redo för avyttring alternativt redo för notering på lämplig marknadsplats 
inom 12 månader från investeringstillfället. Att notera bolagen minskar inlåsningseffekten i de fall 
Abelco är minoritetsägare genom att det blir lättare att avyttra innehavet. Samtidigt kan en notering 
skapa bättre förutsättningar för kapitalanskaffningar och förbättra bolagens synlighet. Genom att 
Abelco kan tillföra kapital och ett brett nätverk till sina investeringar ser styrelsen att Bolaget är en 
attraktiv partner för entreprenörer och ägare. I syfte att skapa intäkter kommer Abelco även att arbeta 
med företagsrådgivning kring verksamhetsutveckling samt finansieringslösningar med hög avkastning 
för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig avkastning för sina aktieägare. 
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Framtid  
Abelco ser med tillförsikt fram emot 2017. Bolaget har gjort ett antal investeringar under slutet av 
2016 och första halvåret 2017 som styrelsen tror kommer att utvecklas positivt under året. Det finns 
samordningsvinster mellan bolagen som gör att intressanta affärsmöjligheter öppnar sig. Sist men inte 
minst är det styrelsens bedömning att trycket på att notera bolag under 2017 kommer att bestå på 
samma höga nivå som 2016, vilket innebär att marknadsförutsättningarna för Abelcos tjänster i form 
av ägarspridning, rådgivning etcetera kommer att bestå.  

Redovisningsprinciper  
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags 
tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, vilket vägs in vid fastställande av köpeskilling 
på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som 
ev goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av 
dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.  

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat 
framgår.  

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat 
restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:  

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.  

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

Denna information är sådan information som Abelco Investment Group AB (publ) är skyldig att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2017.  

Kommande rapporttillfällen  
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:  

Niomånadersrapport 2017: 27 november 2017  

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Reinhold Konnander  

Verkställande direktör Abelco Investment Group AB (publ)  

08-12 20 75 00  

info@abelco.se   

  

mailto:info@abelco.se
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Resultaträkning, moderbolaget, 
Tkr    
    

 
1701-
1706 

1601-
1606 

1601-
1612 

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 0 2,321 83 
Övriga rörelseintäkter 0 0 235 

 0 2,321 318 

    
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter 0 -1,652 -110 
Övriga externa kostnader -1,735 -928 -2,193 
Personalkostnader 0 0 0 
Avskrivningar av materiella och     
immateriella tillgångar 0 0 0 

 -1,735 -2,580 -2,303 

    
Rörelseresultat -1,735 -259 -1,985 

    
Resultat från finanasiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 310 238 293 
Räntekostnader och liknande resultatposter -260  - 
Nedskrivning av aktier och borgensåtaganden 0 -7,570 -8,070 

 50 -7,332 -7,777 

    
Resultat efter finansiella poster -1,686 -7,591 -9,762 

    
Skatt 0 0 434 
Minoritetsandelar 0 0 0 
Periodens resultat -1,686 -7,591 -9,328 
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Balansräkning, 
moderbolaget     
    
Tkr  17-06-30 16-06-30 16-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Goodwill   - 
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten     - 

 0 0 0 
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader   - 

Inventarier, verktyg och installationer   - 

 0 0 0 
Fiansiella anläggningstillgångar    
Finansiella tillgångar 8,994   

 8,994 0 5,381 

    
Summa anläggningstillgångar 8,994 0 5,381 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager   - 
Kundfordringar   124 
Fordringar koncernföretag 6,329  - 
Övriga fordringar 8,708 701 1,723 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 376  252 

 15,413 701 2,099 

    
Kassa.bank 6,844 58 2,207 

    
Summa omsättningstillgångar 22,257 759 4,306 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 31,251 759 9,687 
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fortsättning balansräkning 
moderbolaget    
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 17-06-30 16-06-30 16-12-31 

    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    

Aktiekapital och övrigt tillskjutet 
kapital 15,660 750 7,500 

 15,660 750 7,500 
Fritt eget kapital    
Fria reserver 2,489 7,522 8,725 
Årets resultat -1,686 -7,591 -9,328 
Minoritetsintressen   - 

 803 -69 -603 

    
Summa eget kapital 16,463 681 6,897 

    
Avsättningar   - 

 0 0 0 
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder 12,150 36 75 

    
Summa långfristiga skulder 12,150 36 75 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 542 0 423 
Aktuell skatteskuld 0 0 0 
Skulder koncernföretag 0 0 0 
Övriga skulder 2,072 42 2,292 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 24  0 

    
Summa Kortfristiga skulder 2,638 42 2,715 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 31,251 759 9,687 
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Resultaträkning, koncernen 
    
Tkr    

 
1701-
1706 

1601-
1606 

1601-
1612 

Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning 21,838 2,321 83 
Övriga rörelseintäkter 11,718 0 235 

 33,556 2,321 318 

    
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter -16,601 -1,652 -110 
Övriga externa kostnader -7,705 -928 -2,191 
Personalkostnader -8,376 0 0 

Avskrivningar av materiella och  -668 0   

 -33,350 -2,580 -2,301 

    
Rörelseresultat 205 -259 -1,983 

    
Resultat från finanasiella poster    
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 238 293 
Räntekostnader och liknande resultatposter -1,314 0  
Nedskrivning av aktier och borgensåtaganden   -7,570 -8,070 

 -1,311 -7,332 -7,777 

    
Resultat efter finansiella poster -1,106 -7,591 -9,760 

    
Skatt 0 0 434 
Minoritetsandelar 290 0 0 
Periodens resultat -815 -7,591 -9,326 
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Balansräkning koncernen     
 
Tkr    
 17-06-30 16-06-30 16-12-31 
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar    
Balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten 1,925 0 0 

 1,925 0 0 
Materiella anläggningstillgångar    
Byggnader 1,813 0 0 
Inventarier, verktyg och 
installationer 7,645 0 0 

 9,458 0 0 
Fiansiella anläggningstillgångar    
Finansiella tillgångar 4,767   

 4,767 0 5,381 

    
Summa anläggningstillgångar 16,150 0 5,381 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager 2,033 0 0 
Kundfordringar 4,247 0 124 
Övriga fordringar 10,068 701 1,723 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 24,438  252 

 40,786 701 2,099 

    
Kassa.bank 11,155 58 2,207 

    
Summa omsättningstillgångar 51,941 759 4,306 

    
SUMMA TILLGÅNGAR 68,090 759 9,687 
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fortsättning balansräkning 
koncernen    
 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER 17-06-30 16-06-30 16-12-31 

    
Eget kapital    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital och övrigt tillskjutet 
kapital 15,660 750 7,500 

 15,660 750 7,500 
Fritt eget kapital    
Fria reserver -1,678 7,522 8,725 
Årets resultat -815 -7,591 -9,328 
Minoritetsintressen -11,857 0 0 

 -14,351 -69 -603 

    
Summa eget kapital 1,309 681 6,897 

    
Avsättningar 42 0 0 

 42 0 0 
Långfristiga skulder    
Övriga långfristiga skulder 22,729 36 75 

    
Summa långfristiga skulder 22,729 36 75 

    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 14,804 0 423 
Aktuell skatteskuld 966 0 0 
Övriga skulder 9,412 42 2,292 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 18,828  0 

    
Summa Kortfristiga skulder 44,011 42 2,715 

    
SUMMA EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 68,090 759 9,687 

 

 

  



  Halvårsrapport januari – juni 2017 

Sid 13 

Kassaflödesanalys - 
moderbolaget      
INDIREKT METOD      
 Tkr 1701-1706 1601-1606 1601-1612 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN      

Rörelseresultat före finansiella poster -1,735 -259 -9,762 
  -1,735 -259 -2,185 
Erhållen ränta 310 238 0 
Erlagd ränta -260 -7570 0 
Betald inkomstskatt 0 -2 0 
  -1,686 -7,593 -2,185 
Ökning/minskning varulager 0 6614   
Ökning/minskning kundfordringar 124 79 -97 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar -14,888 -313 -1,698 
Ökning/minskning leverantörskulder 119 -3589 233 
Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder -196 -1199 2,275 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -16,527 -6,001 -1,472 
       
INVESTERINGSVERKSAMHETEN      
Investeringar i dotterbolag  12,075 29 145 
Investeringar i intressebolag -139 0 -3,000 
Uttag ur intressebolag 0 -139 0 
Sålda intressebolag -25 164 -50 
Placeringar i övriga finansiella 
anläggningstillgångar -2,000 -25 -1,922 
Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 9,911 29 -4,827 
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN      
Nyemission 11,252 10202 8,303 
Apportemission, annan 
apportegendom  0 0 75 
Amortering av skuld 0 -4474 0 
Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 11,252 5,728 8,378 
       
Årets kassaflöde 4,637 -244 2,079 
Likvida medel vid årets början 2,207 302 128 
Likvida medel vid periodens slut 6,844 58 2,207 
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Kassaflödesanalys - Koncern    
INDIREKT METOD    
Tkr 1701-1706 1601-1612 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN    
Rörelseresultat före finansiella poster 205 -9,762 
Avskrivningar 0 7,577 
Övriga ej likviditetspåverkande poster  42 0 
  247 -2,185 
Erhållen ränta 3 0 
Erlagd ränta -1,314 0 
Betald inkomstskatt 918 0 
  -146 -2,185 
Ökning/minskning varulager -2,033   
Ökning/minskning kundfordringar -4,123 -97 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -32,483 -1,698 
Ökning/minskning leverantörskulder 14,381 233 

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 25,949 2,275 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 1,545 -1,472 
      
INVESTERINGSVERKSAMHETEN    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1,925 0 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -9,458 0 

Investeringar i dotterbolag  12,150 145 
Investeringar i intressebolag 0 -3,000 
Sålda intressebolag 144 -50 

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 -1,922 
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella 
anläggningstillgångar 470 0 
Kassaflöde från investeringsverksamheten 1,381 -4,827 
      
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN    
Nyemission 7,085 8,303 

Apportemission, annan apportegendom  0 75 
Upptagna lån 10,504 0 
Utdelning/tillskott till/från minoritet -11,567 0 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6,022 8,378 
      
Årets kassaflöde 8,948 2,079 
Likvida medel vid årets början 2,207 128 
Likvida medel vid periodens slut 11,155 2,207 

  



  Halvårsrapport januari – juni 2017 

Sid 15 

 

 

  , Tkr / , procent , Tkr / , procent , Tkr / , procent 

Koncernens nyckeltal och 
aktiedata Jun-17 Dec-16 Jun-16 
Lönsamhet och räntabilitet koncernen       
Nettoomsättning , Tkr 21,838 83 2,321 
Resultat efter finansiella poster , Tkr -1,106 -9,761 -7,570 
Resultat efter skatt, TKr -815 -9,328 -7,591 
Vinstmarginal , procent -5% Neg Neg 

      
Likviditet koncernen     
Likvida medel , Tkr 11,155 2,207 58 
Kasasalivkiditet , procent 113% 159% 1807% 

      
Kapitalmått koncernen     
Sysselsatt kapital , Tkr 38,800 6,972 681 
Soliditet,  
procent  2% 71% 90% 
Skuldsättningsgrad , procent 2234% 39% 11% 
Avkastning på eget kapital , procent -84% Neg Neg 

      
Medarbetare      
Medelantalet anställda 1 1 1 
Nettoomsättning per anställd, Tkr 21,838 83 2,321 
Antalet 
anställda  1 1 1 

      
Data per aktie      
Antal aktier  156,600,000 6,688,888 6,688,888 
Resultat efter skatt per aktie, Kr -0.0052 Neg Neg 
Eget kapital per aktie, Kr 0.0084 1.0311 0.1018 
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Förändring av eget 
kapital      
      
      
Koncernen      
   Periodens    
2017-06-30 Aktiekapital Fria reserver  resultat Minoriteten Total 
Tkr      
Belopp vid årets ingång 750 0 0 0 750 
Nyemission 14,910 0 0 0 14,910 
Ej registrerat aktiekapital 0 0 0 0 0 
Minoriteten 0 0 0 -11,857 -11,857 
Periodens resultat 0 -1,678 -815 0 -2,494 
Belopp vid periodens slut 15,660 -1,678 -815 -11,857 1,309 

      
      
Koncernen      
Tkr   Periodens    
2016-06-30 Aktiekapital Fria reserver  resultat Minoriteten Total 
Kr      
Belopp vid årets ingång 669 4,092 -6,691  -1,930 
Nyemission      
Ej registrerat aktiekapital 10,202    10,202 
Minoriteten      
Periodens resultat   -7,591  -7,591 
Belopp vid periodens slut 10,871 4,092 -14,282 0 681 
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Definition nyckeltal  
  

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 

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 medel 

Soliditet (%) Eget kapital i procent av balansomslutningen 

Skuldsättningsgrad (%) Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 

Likvida medel (KSEK) Banktillgodohavanden och kassa 

 

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 
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