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Ökad vinst och förbättrad bruttomarginal; Genombrottsaffär i
Australien
Tredje kvartalet 2016






Rörelseintäkterna uppgick till 17,6 (11,9) Mkr, en ökning med 48%
EBITDA uppgick till 0,4 (-1,4) Mkr, en förbättring med 1,8 Mkr
Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (-2,3) Mkr, en förbättring med 2,1 Mkr
Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (-1,8) Mkr, en förbättring med 1,5 Mkr
Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,01 (-0,09) kr

Januari – september 2016






Rörelseintäkterna uppgick till 54,7 (51,8) Mkr, en ökning med 6%
EBITDA uppgick till 4,2 (2,5) Mkr, en ökning med 1,7 Mkr
Rörelseresultatet uppgick till 2,0 (-1,0) Mkr, en förbättring med 3,0 Mkr
Resultat efter skatt uppgick till 1,4 (-0,9) Mkr, en förbättring med 2,3 Mkr
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,07 (-0,05) kr

Rörelseintäkter, Tkr
EBITDA
Rörelseresultat, Tkr
Resultat efter skatt, Tkr
Resultat efter skatt per aktie, kr

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Jan-dec

2016

2015

2016

2015

2015

17 596
446
-179
-278
-0,01

11 880
-1 420
-2 335
-1 750
-0,09

54 730
4 236
1 993
1 449
0,07

51 784
2 487
-1 033
-908
-0,05

75 444
5 113
835
473
0,03

Väsentliga händelser under kvartalet
•

Beställningar om ca 2 Mkr på kortterminaler från OpenSolution.

•

Femårsavtal med Stargroup Ltd (ASX:STL) för leveranser av kortterminaler till Australien och Nya
Zeeland. Pilotorder på drygt 4 Mkr och förbindelse att beställa minst 2 000 terminaler/år. Affären
innebär en omfattande utökning av Wests internationella närvaro.

•

Christina Detlefsen har valts till ny ordförande. Bolagets tidigare ordförande, Tomas Rudenstam,
kvarstår som ledamot i styrelsen.

•

Två order om totalt ca 9 Mkr från ABSA Bank i Sydafrika på kortterminaler, som hjälper banken att
klara nya och hårdare säkerhetskrav från kortindustrin, samt programmerbara tangentbord
utrustade med kortläsare. Leverans sker via bolagets systemintegratör i Sydafrika, Bullion IT.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång
•

Volymbeställningar på kortterminaler från Visma, Datorama och Nets. Det sammanlagda
ordervärdet uppgick till ca 2 Mkr.

•

Erik Penser Bank blir ny Certified Adviser från 1 december.

•

Nytt femårigt avtal med OpenSolution. Avtalet innebär att West fortsätter leverera OpenSolutions
behov av kortterminallösningar för den nordiska marknaden. I det fortsatta samarbetet stöds även
de nationella korten BankAxept och Dankort i Norge respektive Danmark. Terminalerna har stöd
för kontaktlösa kortbetalningar och aktivt valutaval, s.k. "DCC".

Kort om West International
West levererar smarta transaktions- och betalningslösningar till butiker, hotell och restauranger. Bland
företagets erbjudanden finns kortterminaler, utrustning till kassasystem och självbetjäningskiosker som
effektiviserar kundernas betalningsflöden.
West International grundades 1988 och är noterat på
Nasdaq First North Stockholm sedan 2007. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsby och där finns ca 26
anställda inom försäljning, projektledning, utveckling,
inköp, lager och service.
West inriktar verksamheten mot tre produktområden:
•

Kortterminaler – West tillhandahåller infrastrukturen för de av marknaden efterfrågade
betalningsmetoderna genom tillförlitliga kortterminalslösningar. Dessa är certifierade för att
klara kortbranschens högsta säkerhetskrav och
är anpassade för kontaktlösa betalningar (NFC).

•

Kassautrustning – utrustning och tjänster för
kassa- och betalningssystem.

•

Självbetjäning
–
standardiserade
självbetjäningslösningar för smarta betal- och
transaktionstillämpningar samt lösningar för
ökad säkerhet och effektivitet i kontanthantering.

Kortterminaler är det nyaste produktområdet med
starkast tillväxt. Utvecklingen sker i nära samarbete
med kontrakterade distributörer och användare,
däribland Payzone/Nets (Norden), Interblocks
(Asien), ABSA Bank (Sydafrika), Jarltech (Tyskland)
och Kassamagneetti (Finland).
Kassautrustning är det äldsta produktområdet, där
West erbjuder ledande komponenter och produkter
från de bästa tillverkarna i världen, samt integrerar
dessa till helhetslösningar på egen hand eller
tillsammans med partners.
Självbetjäning effektiviserar betalningsflödet samt
minskar behovet av personal och manuell hantering
vid köpstället. Två av tre moment överlåts till
konsumenten (beställning och betalning) och
handlaren kan fokusera på kundservice (utlämning).
Bland Wests kunder återfinns Schenker Privpak och
Max Hamburgerrestauranger.

Affärsmodell
West säljer i huvudsak till återförsäljare, som i sin tur
säljer till slutkunder (butiker, hotell och restauranger).
Bolaget har flera olika typer av intäkter:
•
Försäljning av utrustning (hård-/mjukvara)
•
Återkommande tjänsteintäkter
•
Projektintäkter för utveckling
•
Transaktionsbaserade intäkter

och transaktioner är stadigt ökande, vilket ger en
bättre stabilitet.

Marknaden för kortterminaler
Marknaden för kortterminaler är global och
kännetecknas av en komplex industristruktur, höga
inträdesbarriärer och ett fåtal aktörer. Väl där finns
dock en fördel i form av långvariga kontrakt och något
lägre konkurrens än i många andra branscher. De
främsta
konkurrenterna
till
West
är
terminaltillverkarna Verifone och Ingenico. Båda är
stora internationella aktörer, som har integrerat långt
fram i värdekedjan. Detta gör att de (ibland)
konkurrerar med sina kunder, vilket skapar
affärsmöjligheter för West.
Det finns ca 230 000 terminaler i drift i Sverige.
Motsvarande siffra för Finland och Norge är ca
200000 respektive ca 130 000 terminaler. Drygt
hälften av terminalerna i Sverige är fristående,
medan
resterande
är
integrerade
med
kassasystemet.1
Uppskattningsvis säljs det årligen ca 43 000
kortterminaler i Sverige, vilket utgör ca 320 Mkr i
marknadsvärde för Wests del i värdekedjan. Motsvarande värden för Finland är ca 41 000 terminaler
(värde ca 300 Mkr) och för Norge ca 26 000
terminaler (värde ca 200 Mkr).1
Tyskland och Sydafrika är marknader med låg
penetration av kortterminaler per capita och tillväxten
förväntas bli väsentligt högre än de mer mättade
marknaderna i Norden. Det finns ett stort behov av
att modernisera betalinfrastrukturen samt att öka
antalet betalställen.
Antalet korterminaler i Tyskland är ca 770 000, vilket
motsvarar ca 9,5 terminaler per tusen invånare. I
Sverige har vi mer än dubbelt så många terminaler
per tusen invånare. Den tyska marknaden värderas
till ca 1 200 Mkr per år.1
Den sydafrikanska marknaden är svårare att
uppskatta i siffror. Vår bedömning är att den i antalet
terminaler är lika stor som den svenska marknaden,
men att antalet terminaler kommer att fyrdubblas
under de närmsta åren.
Kravet från kortindustrin på kontaktlösa betalningar
(NFC) driver ett genomgripande teknikskifte på
marknaden. Detta utgör en av de viktigaste
drivkrafterna för den globala kortterminalmarknaden
under kommande år. Av den installerade basen på
21 miljoner NFC-terminaler 2014, så installerades
nästan hälften (9,5 miljoner) under 2014. På världsmarknaden finns behov av mer än 50 miljoner nya
kortterminaler med stöd för NFC. Det innebär en årlig
tillväxt på nästan 30%. 2

Merparten av intäkterna idag kommer från försäljning
av utrustning. Återkommande intäkter från tjänster
1

Källa: Egen bearbetning av Den svenska massbetalningsmarknaden, Sveriges Riksbank (juni 2013), List of countries by
population (Wikipedia) samt marknadsdata från Bank for
International Settlements (BIS).

2

Källa: Payments Cards & Mobile 2015

VD’s kommentar
Vi fortsätter att växa och vi växer med lönsamhet.
EBITDA ökar med hela 68 procent under perioden
jan-sep jämfört med förra året. Särskilt roligt är att
intäkterna i det tredje kvartalet ökar med 48 procent
och att det blir det starkaste tredje kvartalet på väldigt
många år.
Den enskilt viktigaste händelsen under kvartalet är
ändå vårt nya samarbete med Stargroup, en av
Australiens ledande leverantörer av betalinfrastruktur. Det är ett perfekt partnerskap mellan två
bolag som delar samma vision för framtidens
betalningar. Affären har stor betydelse för Wests
internationella expansion och fortsatta tillväxt.
Australien utgör en avancerad och vital betalmarknad. Man var ett av de första länderna med
kontaktlösa betalningar. Kontaktlösa kort har nått en
marknadspenetration av 66 procent, vilket också
inkluderar stöd för digitala kort som Apple Pay och
Android Pay. Marknaden för kortterminaler är ca fyra
gånger större än Sverige med en installerad bas som
uppgår till närmare en miljon terminaler. Den årliga
marknaden är 60 000 nya och 200 000
utbytesterminaler.
Tillsammans med Stargroup har vi förutsättningarna
för att både ta fram och leverera nästa generations
lösningar för kortbetalningar i Australien. Med vår
teknologi och stöd, får Stargroup en unik möjlighet att
utveckla egna applikationer direkt i kortterminalen.
Detta garanterar dem att deras erbjudande kommer
att ligga i framkant för en rad betalmarknader i
Australien.
Genom avtalet med Stargroup i Australien har vi lagt
in en högre växel i vår internationalisering. Under året
har vi därför arbetat intensivt med att bygga upp en
ny teknisk infrastruktur för hur vi kopplar in våra
kortterminaler i banknätverket. Kärnan i denna
infrastruktur är en s.k. betalväxel som gör
inkopplingen mot nya banker på nya marknader

snabbare, mer tekniskt säker och kostnadseffektiv.
Med denna investering har vi också lagt grunden för
att kunna bredda Wests affär till fler områden inom
betalmarknaden.
På hemmaplan är cash2go vår unika tjänst som ger
lokala handlare möjlighet att med en enkel kortterminal erbjuda riktiga kontantuttag i butik. Detta är
en tjänst som vi är helt ensamma om i Sverige.
Tillsammans med våra samarbetspartners Mastercard, Visa och Elavon, har vi nu slutligen fått alla
tillstånd och godkännanden på plats, utifrån de
mycket tuffa finansiella regelverken i Europa och
USA.
MAX, som serverar Sveriges klart godaste hamburgare, tog med hjälp av West sin försäljning till nya
höjder. På evenemanget Way-Out-West i Göteborg
sålde man under ett antal dagar i augusti i genomsnitt
15 hamburgare i minuten! Inga bemannade kassor,
utan all försäljning hanterades av expresskassan från
West. Expresskassan har kommit att bli den kanske
viktigaste delen i MAX försäljningsprocess och på
West är vi naturligtvis mycket stolta över detta
strategiska samarbete.
Vi har byggt upp en solid grund av affärskontrakt inför
kommande år, och helåret 2016 kommer sammantaget att summeras till en spännande och lönsam
tillväxtresa för West!
__________________________
Sten Karlsson, vd West International AB

Intäkter
Rörelseintäkterna uppgick under tredje kvartalet
2016 till 17,6 (11,9) Mkr, vilket är en ökning med 48%
i jämförelse med samma period förra året. Rörelseintäkterna för första nio månaderna uppgick till 54,7
(51,8) Mkr, vilket är en ökning med 6%.

Personalkostnaderna uppgick under tredje kvartalet
2016 till 28% (36) av rörelseintäkterna.

Finansiell ställning och likviditet
Den 30 september 2016 uppgick bolagets likvida
medel till 14,4 (0,0) Mkr. Nettokassan var på
bokslutsdagen 14,4 (-2,6) Mkr. Beviljad outnyttjad
checkkredit uppgick till 6,0 Mkr. Därutöver har
bolaget inga lån. Soliditeten var 68% (57). Bolagets
egna kapital uppgick till 35,3 (19,7) Mkr.
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,4 (-6,1) Mkr under första nio månaderna
2016. Totala kassaflödet efter investerings- och
finansieringsverksamheten var 7,6 (-6,3) Mkr.

Varulagret
Varulagret uppgick på balansdagen till 12,2 (12,2)
Mkr där 2,5 Mkr utgörs av varor på väg.
Rörelseintäkter per kvartal 2014 – 2016

Investeringar
Under 9-månadersperioden har investeringar gjorts
för 3,8 (2,7) Mkr. Investeringarna utgörs av
aktiverade utvecklingskostnader.

Valutarisk
För att minska valutarisken säkrar West International
större kontrakterade nettoflöden i utländsk valuta. De
totala valutakursdifferenser som påverkat resultatet
under det tredje kvartalet uppgår till -0,1 (0,2) Mkr.

Personal
Antal anställda i slutet av perioden uppgick till 27
(24). Medelantalet anställda under tredje kvartalet
var 27,0 (23,7).

Transaktioner med närstående
Rullande 12-månader Q3 2014 – Q3 2016

Inga transaktioner med närstående under kvartalet.

Resultat och kostnader

Aktien

EBITDA-resultatet uppgick under tredje kvartalet
2016 till 0,4 (-1,4) Mkr, vilket är en ökning med 1,8
Mkr. Bruttomarginalen uppgick till 44% (42) tredje
kvartalet.

På balansdagen uppgick antalet aktieägare till 1 651
(876). Aktiekursen uppgick till 6,10 (3,80) kr, motsvarande ett börsvärde om ca 137 (71) Mkr.

EBITDA-resultatet för första nio månaderna uppgick
till 4,2 (2,5) Mkr, vilket är en ökning med 1,7 Mkr.
Bruttomarginalen för samma period uppgick till 45%
(42).

EBITDA per kvartal 2014 – 2016

Väsentliga händelser under kvartalet
•

Volymbeställningar på kortterminaler från Open
Solution, en av de ledande leverantörerna i
Norden av betallösningar till restauranger och
arenor. Det sammanlagda ordervärdet uppgick
till knappt 2 Mkr.

•

Order om drygt 3 Mkr från ABSA Bank på
programmerbara tangentbord utrustade med
kortläsare och krypteringsmjukvara. Leverans
sker via bolagets systemintegratör i Sydafrika,
Bullion IT.

•

West har tecknat ett femårsavtal med Stargroup
Ltd (ASX:STL) för leveranser av nästa generations kortterminaler till Australien och Nya
Zeeland. Affären innebär en omfattande
utökning av Wests internationella närvaro. I
samband med avtalstecknandet har West
erhållit en pilotorder på drygt 4 Mkr och
Stargroup har förbundit sig att beställa minst
2000 terminaler per år under avtalstiden.

•

Christina Detlefsen har valts till ny ordförande.
Christina valdes in i styrelsen vid årsstämman
den 19 maj 2016. Bolagets tidigare ordförande,
Tomas Rudenstam, kommer att kvarstå som
ledamot i styrelsen. Christina Detlefsen är
matematiker med en MBA från Harvard och
internationellt ledarskap från INSEAD. Hon har
varit VD för ett antal IT-bolag mellan 1992-2006
(Digital Equipments bankbolag, BANQIT, Nexus
Technology). Hon har därefter arbetat som
styrelseordförande i flera IT-bolag och varit
ledamot i både privata och noterade bolag. Hon
driver eget bolag med inriktning på verksamhetsutveckling.

•

Ytterligare order om drygt 6 Mkr från ABSA Bank
på kortterminaler, som hjälper banken att klara
nya och hårdare säkerhetskrav från kortindustrin
(PCI och EMV), samt programmerbara
tangentbord utrustade med kortläsare och
krypteringsmjukvara. Leverans sker via bolagets
systemintegratör i Sydafrika, Bullion IT.

Väsentliga händelser efter kvartalets
utgång
•

Volymbeställningar på kortterminaler från
Visma, Datorama och Nets. Det sammanlagda
ordervärdet uppgick till ca 2 Mkr.

•

West anlitar i enlighet med regelverket på
Nasdaq First North Stockholm en Certified
Adviser, CA. För närvarande är Consensus
Asset Management AB bolagets CA. Den 1
december 2016 byter West CA till Erik Penser
Bank AB.

•

OpenSolution har tecknat ett nytt femårigt avtal.
Avtalet innebär att West fortsätter leverera
OpenSolutions behov av kortterminallösningar
för den nordiska marknaden. I det fortsatta
samarbetet med OpenSolution stöds även de
nationella korten BankAxept och Dankort i Norge
respektive Danmark. Terminalerna kombinerar
hög kvalitet med smarta funktioner som
exempelvis stöd för kontaktlösa kortbetalningar
och aktivt valutaval, s.k. ”DCC”.

Finansiellt mål

Kommande rapporter

Bolagets långsiktiga finansiella mål är att i genomsnitt öka försäljningen med mer än 20% per år, samt
att uppnå en genomsnittlig EBITDA-marginal om
minst 10%.

West International rapporterar resultatet kvartalsvis.
Följande kommande rapporttillfällen och bolagsstämmor är planerade:
17 februari 2017
18 maj 2017
18 maj 2017
31 augusti 2017
17 november 2017
16 februari 2018

Redovisningsprinciper
Utvecklingsutgifter aktiveras för större utvecklingsprojekt. För första nio månaderna uppgår detta till 2,8
(2,7) Mkr och 1,2 (0,7) Mkr för tredje kvartalet. I
delårsrapporten har samma redovisningsprinciper
och beräkningsmetoder använts som i senaste
årsredovisningen.

Bokslutskommuniké 2016
Delårsrapport jan-mar 2017
Årsstämma
Delårsrapport jan-jun 2017
Delårsrapport jan-sep 2017
Bokslutskommuniké 2017

Granskning
Rapporten har översiktligt granskats av bolagets
revisorer.

Upplands Väsby den 16 november 2016
West International AB (publ)

Ytterligare information om denna delårsrapport:
Sten Karlsson, vd
tel: +46 (0)70-555 6065
e-post: sten.karlsson@westint.se

Christina Detlefsen, Styrelseordförande
tel: +46 (0)70-875 9435

Denna information är sådan information som West International AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2016 kl. 07:45 CET.

West International AB (publ)
Kanalvägen 14
194 61 Upplands Väsby

telefon: +46 (0) 8 470 03 00
e-mail: investor@westint.se

____________________________________________________________________
Om West International AB (publ):
West International levererar smarta transaktions- och betalningslösningar till marknadsledande återförsäljare inom butik, hotell och restaurang,
samt retail banking. Företagets erbjudanden syftar till att effektivisera våra kunders betalningsflöden för sina konsumenter i fysisk handel. West är
verksamt på fem huvudsakliga marknadsområden: Norden, Europa, Afrika, Syd- och Sydostasien, samt Australien. Bland kunder återfinns
exempelvis OpenSolution, Visma, Datorama, Nets, Interblocks, Stargroup, MAX Hamburgerrestauranger och ABSA Bank. Bolaget har säte i
Stockholm och är listat på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Consensus, 031-7455000. Se även www.westint.se

RESULTATRÄKNINGAR
I SAMMANDRAG

Tkr

Nettoomsättning

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Jan-dec

2016

2015

2016

2015

2015

17 596

11 880

54 730

51 784

75 444

Handelsvaror

-9 908

-6 846

-30 016

-30 163

-44 397

Övriga externa kostnader

-2 328

-2 130

-6 258

-6 392

-8 256

Personalkostnader

-4 915

-4 324

-14 219

-12 743

-17 679

446

-1 420

4 236

2 487

5 113

Avskrivningar

-625

-915

-2 244

-3 520

-4 278

Rörelseresultat

-179

-2 335

1 993

-1 033

835

Resultat från finansiella poster

-109

84

-240

-136

-214

0

0

0

0

0

-289

-2 251

1 752

-1 169

621

10

501

-303

261

-148

Periodens resultat

-278

-1 750

1 449

-908

473

Resultat per aktie, kr

-0,01

-0,09

0,07

-0,05

0,03

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,01

-0,09

0,07

-0,05

0,03

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

22 500 000

18 778 867

20 846 163

18 778 867

18 778 867

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

22 500 000

18 778 867

20 846 163

18 778 867

18 778 867

Antal aktier vid periodens slut

22 500 000

18 778 867

22 500 000

18 778 867

18 778 867

Totalt antal aktier efter utspädning

22 500 000

18 778 867

22 500 000

18 778 867

18 778 867

Rörelsens kostnader

EBITDA

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatt

BALANSRÄKNINGAR
I SAMMANDRAG
Tkr

30-sep

30-sep

31-dec

2016

2015

2015

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

5 320

4 260

Materiella anläggningstillgångar

1 047

200

4 634
185

Finansiella anläggningstillgångar

4 054

4 766

4 358

Summa anläggningstillgångar

10 422

9 226

9 176

Varulager m.m.

12 225

12 250

11 144

Kortfristiga fordringar

15 172

13 046

12 962

Likvida medel

14 458

1

6 897

Summa omsättningstillgångar

41 856

25 296

31 003

Summa tillgångar

52 277

34 522

40 179

35 292

19 736

21 117

0

0

0

709

831

585

Kortfristiga skulder

16 276

13 955

18 477

Summa eget kapital och skulder

52 277

34 522

40 179

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

2016

2015

2016

2015

Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Obeskattade reserver
Långfristiga skulder, avsättningar

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
I SAMMANDRAG
Tkr

Ingående eget kapital enligt fastställd
balansräkning
Periodens resultat
Nyemission
Utgående balans

35 570

21 486

21 117

20 644

-278
0

-1 750

1 449

-908

0

12 725

35 292

0

19 736

35 292

19 736

KASSAFLÖDESANALYSER
I SAMMANDRAG
Tkr

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Jan-dec

2016

2015

2016

2015

2015

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering poster som inte ingår i kassaflödet
mm
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring i rörelsekapital

-289

-2 251

1 752

-1 169

621

505

930

2 368

3 738

4 250

217

-1 321

4 121

2 569

4 871

1 125

-3 030

-1 082

-2 830

-1 724

Förändring i rörelsekapital
Varulager

85

1 005

-2 210

8 412

8 496

Rörelseskulder

1 906

-307

-2 201

-14 296

-7 195

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 332

-3 653

-1 372

-6 145

4 449

Förvärv av anläggningstillgångar

-2 189

-725

-3 792

-2 693

-3 810

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 189

-725

-3 792

-2 693

-3 810

Banklån

0

0

0

0

0

Förändring checkkredit

0

2 580

0

2 580

0

Nyemission

0

0

12 725

0

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

2 580

12 725

2 580

0

1 143

-1 798

7 561

-6 258

638

Likvida medel vid periodens början

13 315

1 799

6 897

6 259

6 259

Likvida medel vid periodens slut

14 458

1

14 458

1

6 897

6 000

3 421

6 000

3 421

6 000

Rörelsefordringar

Investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

PERIODENS KASSAFLÖDE

Beviljad outnyttjad checkkredit

FINANSIELLA NYCKELTAL

Jul-sep

Jul-sep

Jan-sep

Jan-sep

Jan-dec

2016

2015

2016

2015

2015

Nettoomsättning, tkr

17 596

11 880

54 730

51 784

75 444

Nettoomsättningstillväxt, %

48%

24%

6%

40%

11%

Bruttomarginal, %

44%

42%

45%

42%

41%

EBITDA-marginal, %

3%

-12%

8%

5%

7%

Rörelsemarginal, %

-1%

-20%

4%

-2%

1%

Resultat före skatt, tkr

-289

-2 251

1 752

-1 169

621

Soliditet, %

68%

57%

68%

57%

53%

Skuldsättningsgrad, ggr

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Investeringar mat. anläggningstillgångar, tkr

958

0

958

0

0

1 231

725

2 835

2 693

3 810

Eget kapital per aktie, kr

1,57

1,05

1,57

1,05

1,12

Likvida medel per aktie, kr

0,64

0,00

0,64

0,00

0,37

182%

93%

182%

93%

107%

Genomsnittligt antal aktier

22 500 000

18 778 867

20 846 163

18 778 867

18 778 867

Antal aktier vid periodens slut

22 500 000

18 778 867

22 500 000

18 778 867

18 778 867

-0,01

-0,09

0,07

-0,05

0,03

-10

-74

56

-40

20

27

24

27

24

25

27,0

23,7

26,0

22,8

23,2

Investeringar immat. anläggningstillgångar, tkr

Kassalikviditet, %

Resultat per aktie (kr)
Resultat per anställd, tkr
Antal anställda vid utgången av perioden
Snittantal anställda under perioden

Definitioner
Bruttomarginal
Nettoomsättning minus kostnad sålda varor, i förhållande till omsättning.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.
EBITDA
Rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar.
EBITDA-marginal
EBITDA-resultatet dividerat med nettoomsättningen.
Soliditet
Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital.
Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital per aktie
Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier.
Likvida medel per aktie
Likvida medel i förhållande till antal utestående aktier.
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar minus varulager dividerat med kortfristiga skulder.
Resultat per anställd
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt antal anställda.

