
 
 

 

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana 
marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal 
branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawconoch Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, 
Västerås och Sundsvall samt i Norge och Finland. År 2014 omsatte koncernen 101 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under 
tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se 
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Bokslutskommuniké för Image Systems AB (publ) 
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Affärsområdet Digital Vision har avyttrats 

 

Fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter 

 Nettoomsättningen uppgick till 35,7 (28,0) Mkr. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA 
uppgick till 5,4 (-1,8) Mkr. 

 Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (–3,9) Mkr. 

 Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 (–4,9) Mkr.  

 Orderingången uppgick till 23,6 (20,5) Mkr. 

 Bruttomarginalen uppgick till 69 (63) %. 

 Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till 0,25 (–0,55) kr. 

Januari-december för kvarvarande verksamheter 

 Nettoomsättningen uppgick till 101,5 (99,5) Mkr. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA 
uppgick till 2,1 (–5,5) Mkr.  

 Rörelseresultatet uppgick till –4,4 (–12,2) Mkr. 

 Resultatet efter skatt uppgick till –9,8 (–16,2) Mkr.  

 Orderingången uppgick till 99,5 (98,5) Mkr. 

 Orderstocken uppgick till 27,6 (18,5) Mkr. 

 Bruttomarginalen uppgick till 74 (66) %. 

 Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till –1,11 (–3,91) kr. 

Fjärde kvartalet för koncernen inklusive 
avvecklad verksamhet  

 Resultatet efter skatt uppgick till –15,1 (–8,0) Mkr.  

 Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till –1,17 (–0,91) kr. 

Januari – december för koncernen inklusive 
avvecklad verksamhet under avveckling 

 Resultatet efter skatt uppgick till –51,7 (–22,8) 
Mkr.  

 Resultat per aktie före och efter utspädning 
uppgick till –5,32 (–5,53) kr. 

VD har ordet 

Det fjärde kvartalet för kvarvarande verksamheter var 
glädjande nog det bästa någonsin resultatmässigt för 
Image Systems. I jämförelse med motsvarande 

period föregående år redovisar vi genomgående 
bättre siffror från orderingång hela vägen ned till 
resultat efter skatt. Det ger hopp om framtiden för den 
koncern som kvarstår efter avyttringen av det 
förlusttyngda affärsområdet Digital Vision. 
Försäljningen genomfördes den 28 november och 
som en följd belastades koncernens resultatet med i 
huvudsak icke kassaflödes-påverkande poster om 
totalt 17,3 Mkr avseende nedskrivning av tillgångar 
och avvecklingskostnader.   
 

Omsättningen för kvarvarande verksamheter ökade 
med knappt 30 procent jämfört med föregående år och 
resultatet EBITDA för fjärde kvartalet förbättrades 
med mer än 7 Mkr till 5,4 Mkr. Det uppnåddes genom 
att både RemaSawco och Motion Analysis uppvisade 
omsättningstillväxt och rekordhöga rörelsemarginaler.   

För helåret 2014 ökade omsättningen med drygt 2 
procent och vi förbättrade rörelseresultatet med 8 Mkr 
för kvarvarande verksamheter med ett positivt resultat 
EBITDA. Det är ett steg i rätt riktning men vi behöver 
öka förbättringstakten ytterligare för att nå stabil 
lönsamhet och kunna ta tillvara på tillväxtmöjligheter. 
Den finansiella situationen är alltjämt en utmaning och 
vi arbetar med att förbättra rörelsekapitalet och 
förstärka kapitalbasen. Med två kvarvarande 
lönsamma affärsområden är dock utgångspunkten för 
att hantera det bättre än på länge.    

RemaSawco uppvisade ett starkt kvartal 
resultatmässigt med en rörelsemarginal på knappt 20 
procent drivet av såväl ett par större installationer som 
flertalet tilläggs- och supportaffärer. Med tanke på 
aktuell orderstock inför kvartalet infriades vår 
förväntan om att årets sista kvartal skulle bli det 
överlägset bästa och svara för majoriteten av 
affärsområdets resultat. Orderingången var däremot 
något lägre än förväntat för kvartalet med en något 
avvaktande efterfrågan för sågade trävaror på våra 
hemmamarknader. Det är svårbedömt när efterfrågan 
kan ta fart från rådande låga nivåer och påverka våra 
kunders investeringsvilja. Vår bedömning är dock att 
det är ett något bättre klimat än för några år sedan.  

Förutom resultatframgången var samarbetsavtalet 
med Raptor Integration för den Nordamerikanska 
marknaden höjdpunkt för perioden. Raptor har lång 
erfarenhet av den Nordamerikanska 
sågverksmarknaden och agerar som 

http://www.imagesystems.se/
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integrationsspecialister av marknadens bästa 
produkter inom virkeshanteringen i syfte att hjälpa 
sågverken att effektivisera och öka lönsamheten. Vi 
är tillfreds med att de valt att samarbeta med oss på 
världens största sågverksmarknad som i dagsläget 
dessutom är under tillväxt. Sammanfattningsvis är det 
givet förutsättningarna på sågverksmarknaden ett bra 
utfall för RemaSawco med ett resultat i nivå med 
föregående år trots lägre omsättning. 

Motion Analysis redovisar en orderingång för 
kvartalet som var markant bättre än föregående år. 
Omsättningen ökade med över 60 procent och 
rörelsemarginalen uppgick till rekordhöga 38 procent 
för perioden. Främsta anledningarna till den kraftiga 
förbättringen är en ökad efterfrågan från USA på våra 
produkter, fler och bättre distributörer globalt och 
lägre operativa kostnader. Affärsområdet uppvisar en 
tillväxt för helåret på 35 procent och en 
resultatförbättring på över 7 Mkr motsvarande en 
rörelsemarginal på 28 procent, långt bättre än våra 
förväntningar. Vi fortsätter arbetet med att säkerställa 
att våra distributörer säljer våra produkter 
framgångsrikt och att bredda kundbasen ytterligare. 
Parallellt skall vi även över tid utveckla nya 
marknadsledande produkter inom mätteknik.   

Nettoomsättning och resultat 

Fjärde kvartalet  
Kvarvarande verksamhet 
Orderingången uppgick till 23,6 (20,5) Mkr och 
orderstocken uppgick per 31 december till 27,6 (18,5) 
Mkr. Intäkterna uppgick till 35,7 (28,0) Mkr. 
Rörelseresultatet före avskrivningar och ned-
skrivningar EBITDA och uppgick till 5,4 (-1,8) Mkr. 
 
 Resultatet efter skatt uppgick till 2,2 (–4,9) Mkr. 
Omsättning och rörelseresultatet före avskrivningar 
per affärsområde redovisas på sidan 4.  
 
Avvecklad  verksamhet 
Kostnader i samband med försäljningen av Digital 
Vision har belastat resultat med 17,3 Mkr och avser i 
huvudsak nedskrivning av omsättningstillgångar samt 
avvecklingskostnader.   
 
Januari-december 
Kvarvarande verksamhet 

Orderingången uppgick till 99,5 (98,5) Mkr och 
orderstocken uppgick per 31 december till 27,6 (18,5) 
Mkr. Intäkterna uppgick till 101,5 (99,5) Mkr. 
Bruttomarginalen uppgick till 74 (66) procent. 
Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 
6,5 (6,7) Mkr, varav avskrivningar på koncern-
mässiga övervärden uppgick till 6,1 (6,1) Mkr.  

 
Rörelseresultatet före avskrivningar och ned-
skrivningar EBITDA och uppgick till 2,1 (–5,5) Mkr. 
Finansnettot uppgick till -5,4 (-4,0) Mkr beroende på 
ökade lån och uppläggningskostnader. Ägarlånet har 
redovisats till upplupet anskaffnings-värde och har 
inte omräknats till verkligt värde då lånets löptid är 
kort. Resultatet efter skatt uppgick till –9,8 (–16,2) 
Mkr. 
Avvecklad verksamhet 
Affärsområdet Digital Vision såldes den 28 november 
till det engelska bolaget 54E Street Ltd för 6,1 Mkr. 
Förlusten för avyttringen uppgick till 41,9 Mkr och 
avser dels rörelseförlusten i Digital Vision fram till 

försäljningen den 28 november om 22,1 Mkr och dels 
av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar om 
13,2 Mkr och en koncernmässig realisations-förlust 
om 1,8 Mkr samt ackumulerade valutakurs-differenser 
om 4,8 Mkr. 
 

Investeringar och finansiell ställning 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar 
uppgick till 0,3 (0,2) Mkr, och avser i sin helhet 
förvärvet av RemaControl AS.  
Disponibla likvida medel, inklusive den del av ej 
utnyttjad checkkredit, per den 31 december 2014 
uppgick till 5,5 (10,1) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 
december till 17 (50) %. Det operativa kassaflödet 
uppgick till –15,8 (–25,1) Mkr. Nettoskuldsättnings-
graden uppgick till 2,4 (0,3) ggr.  
 
Forskning och utveckling 

RemaSawco utvecklar tillsammans med SP-Trä ett 
system, AIS-Applikation, Integration, Spårbarhet, som 
kombinerar modern optisk 3d-mätning med en 
röntgenmätram. Ett spårbarhetssystem kommer 
också att utvecklas för att, på individnivå, kunna följa 
flödet från stock till sågad vara. 

Motion Analysis har lanserat en ny produkt - DIC 
(Digital Image Correlation), vilket är ett nytt 
teknikområde som integreras i befintlig produktflora. 
DIC kommer att säljas både som mjukvarulicens samt 
hårdvaruintegrerad totallösning till slutkund. DIC 
används främst inom materialtestning och forskning. 

Moderbolag 

Moderbolagets intäkter uppgick till 21,3 (35,6) Mkr och 
rörelseresultatet uppgick till –31,5 (–7,2).  Resultat 
efter skatt uppgick till –66,4 (–41,6) Mkr, och har 
belastats med en realisationsförlust vid avyttringen av 
Digital Vision om totalt 36,2 Mkr. Investeringar i 
anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,0) Mkr. 
Moderbolagets disponibla likvida medel, per 31 
december 2014 uppgick till 0,1 (5,9) Mkr.  
Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 
december 2014 till -12,1 (54,3) Mkr och soliditeten var 
negativ (65 procent).  
 
Kontrollbalansräkning 

Styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning per 
den 17 december till följd av försäljningen av Digital 
Vision  som utvisar att moderbolagets aktiekapital är 
intakt med hänsyn tagen till övervärden i 
dotterbolagsaktier. Styrelsens plan för att läka bristen 
är att genomföra en nedsättning av aktiekapitalet samt 
en nyemission, se vidare under Risker och 
osäkerhetsfaktorer.  
 
Närståendetransaktioner  

Image Systems erhöll den 12 april ett lån om 16,6 
Image Systems har per den 30 september erhållit 
förlängning av tidigare lån om 27,0 Mkr samt upplupen 
ränta 3,3 Mkr, tillsammans 30,3 Mkr, från 
huvudägarna Tibia Konsult, LMK och Horninge. Lånet 
löper till den 31 mars 2015 med en årsränta om 15 
procent. Under fjärde kvartalet har tekniska 
konsulttjänster (FPGA utveckling) inhandlats från ett 
bolag närstående till styrelsens ordförande Thomas 
Wernhoff. Upphandlingen har gjorts på marknads-
mässiga villkor och kostnaden för perioden under-
stiger 0,2 Mkr och totalt 0,4 Mkr under 2014. 
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Personal 

Medelantalet anställda uppgick till 73 (76).   
 
Aktiekapital och antalet aktier  

Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2014 till 
35 291 008 kronor. Antalet aktier uppgår den 31 
december 2014 till 8  822 752 st.  

 
Utdelning 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 
räkenskapsåret 2014.  
 
Årsstämma 

Årsstämma kommer att hållas den 11 juni 2015 kl 
14.00 i bolagets lokaler på Ågatan 40 i Linköping. 
 
Valberedning 

Valberedning som består av Karl-Johan Wattsgård, 
Peter Ragnarsson och Thomas Wernhoff kommer 
lämna sina förslag i god tid före årsstämman. 
 

Redovisningsprinciper  

Image Systems tillämpar International Financial Reporting 
Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. 
Delårsrapporten för Image Systems koncernen är utformad 
i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och 
årsredovisningslagen. Nya och omarbetade standarder och 
tolkningar som tillämpats från och med 1 januari 2014 har 
inte haft någon påverkan på bolagets finansiella rapporter. 

I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder 
oförändrade från dem som tillämpades i 2013 års 

årsredovisning förutom att avskrivningstiden på varumärken 
sänkts från 15 år till 10 år. 
Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är 
utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 
för juridisk person.  
Delårsrapporten är upprättad med antagande om fortsatt drift 
”going concern”, se vidare under Risker och 
osäkerhetsfaktorer. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Bolagets svaga finansiella ställning är en riskfaktor och det 
finns ett behov av ett ökat rörelsekapital samt kapital för att 
återbetala bolagets kortfristiga finansiella skulder. Styrelsen 
avser att lämna förslag om nyemission av aktier med 
företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen har en rimlig 
förväntan att den extra bolagsstämman kommer att 
godkänna styrelsens förslag om nyemission med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare och att en emission 
kan fulltecknas. Baserat på detta bedömer styrelsen att de 
finansiella rapporterna ska upprättas i enlighet med 
fortlevnadsprincipen. De finansiella rapporterna innehåller 
inte de justeringar som skulle krävas om koncernen inte 
skulle kunna fortsätta bedriva sin verksamhet.     

Koncernens övriga väsentliga risk- osäkerhetsfaktorer 
inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med 
kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t 
ex risker i förändrade valutakurser. 

   
En fullständig redogörelse för koncernens övriga väsentliga 
finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltnings-
berättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2013. 
Några ytterligare väsentliga risker bedöms inte ha tillkommit 
under perioden.

 

Granskningsrapport  

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorernas granskning.  
 

Linköping den 11 februari 2015 

Hans Isoz 

VD 

Kommande rapporteringstillfällen: 
Årsredovisningen 2014 finns tillgänglig på 
bolagets hemsida. 
Delårsrapport januari-mars 2015 
Årsstämma 2015 
Delårsrapport april-juni 2015 
Delårsrapport juli-september 2015 
Bokslutskommuniké 2015 

 
Vecka 19 2015 
6 maj 2015 
11 juni 2015 
20 augusti 2015 
5 november 2015 
11 februari 2016 
 

 
Informationen i denna delårsrapport är sådan som Image Systems AB skall offentliggöra enligt lagen om 
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2015 klockan 15.00 (CET). 

 

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets hemsida www.imagesystems.se . 

Frågor besvaras av: 
 
Hans Isoz, VD, telefon 0706 23 40 48, e-post hans.isoz@imagesystems.se  
Klas Åström, CFO telefon 08-546 182 23. e-post klas.astrom@imagesystems.se 
 
Image Systems AB, Ågatan 40, 582 22 Linköping. Organisationsnummer 556319-4041. 
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
 
  okt-dec okt-dec helår helår 
Mkr Not 2014 2013 2014 2013 

KVARVARANDE VERKSAMHETER 
Intäkter  35,7 28,0 101,5 99,5 
Råvaror och förnödenheter   -10,9 -10,4 -25,9 -33,6 
Övriga externa kostnader  -5,2 -4,6 -18,2 -16,8 
Personalkostnader  -14,5 -14,7 -55,6 -54,5 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar  -2,0 -2,1 -6,5 -6,7 
Övriga rörelseintäkter  0,3 - 0,3 - 
Övriga rörelsekostnader  - -0,1 - -0,1 

Rörelseresultat  3,4 -3,9 -4,4 -12,2 
 
Finansnetto  -1,2 -1,0 -5,4 -4,0 

Resultat före skatt  2,2 -4,9 -9,8 -16,2 
 

Skatt  - - - 0,0 

Periodens resultat kvarvarande verksamheter  2,2 -4,9 -9,8 -16,2 
 
Resultat från avvecklad verksamhet 1 -17,3 -3,1 -41,9 -6,6 
Resultat efter skatt  -15,1 -8,0 -51,7 -22,8 
 
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare  -15,1 -8,0 -51,7 -22,8 
 
KVARVARANDE VERKSAMHETER 
Resultat per aktie1)  0,25 -0,55 -1,11 -3,93 
Resultat per aktie efter utspädning1)  0,25 -0,55 -1,11 -3,93 
 
AVVECKLAD VERKSAMHET 
Resultat per aktie1)  -1,96 -0,36 -4,75 -1,61 
Resultat per aktie efter utspädning1)  -1,96 -0,36 -4,75 -1,61 
 
KONCERNEN INKL. AVVECKLAD VERKSAMHET 
Resultat per aktie1)  -1,71 -0,91 -5,86 -5,54 
Resultat per aktie efter utspädning1)  -1,71 -0,91 -5,86 -5,54 
 
Genomsnittligt antal aktier  8 822 752 8 822 752 8 822 752 4 117 284 
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning  8 822 752 8 822 752 8 822 752 4 117 
284  
 
 

Koncernens rapport över totalresultat 
 
Periodens resultat  -15,1 -8,0 -51,7 -22,8 
Övrigt totalresultat 
Poster som senare kan omföras till resultaträkningen 
Omräkningsdifferenser  0,3 0,0 0,1 -0,2 
Skatt hänförlig till poster som kan omföras  - - - -
  

Summa övrigt totalresultat  0,3 0,0 0,1 -0,2 
  
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN  -14,8 -8,0 -51,6 -23,0 
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare  -14,8 -8,0 -51,6 -23,0 
 
1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier   
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SEGMENTS REDOVISNING 
 
Koncernen (kvarvarande verksamhet)  okt-dec okt-dec helår helår 
Intäkter och resultat per segment  2014 2013 2014 2013 

RemaSawco  28,4 23,3 78,6 84,5 
Motion Analysis  7,3 4,7 22,9 15,0 

Summa intäkter  35,7 28,0 101,5 99,5 

 
EBITDA 
RemaSawco  5,3 0,9 5,6 5,6 
Motion Analysis   2,8 0,0 6,5 -1,4 
Admin, koncernposter  -2,7 -2,7 -10,0 -9,7 

EBITDA Totalt  5,4 -1,8 2,1 -5,5 
 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar  -2,0 -2,1 -6,5 -6,7 

Rörelseresultat  3,4 -3,9 -4,4 -12,2 
 

Finansnetto  -1,2 -1,0 -5,4 -4,0 

Resultat före skatt  2,2 -4,9 -9,8 -16,2 
 

Skatt  - 0,0 - 0,0 

Periodens resultat  2,2 -4,9 -9,8 -16,2 
 
 
AVVECKLAD VERKSAMHET   okt-dec okt-dec helår helår 
NOT 1  2014 2013 2014 2013 

 
Intäkter  3,5 10,1 24,4 44,4 
Rörelsens kostnader   -7,8 -12,6 -40,3 -33,6 
EBITDA Totalt  -4,3 -2,5 -15,9 -5,5 
 
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar  -0,2 -0,8 -2,2 -3,5 
Rörelseresultat  -4,5 -3,1 -18,1 -6,6 
 
Resultat före skatt  -4,5 -3,1 -18,1 -6,6 
 

Skatt  - - - - 

Periodens resultat  -4,5 -3,1 -18,1 -6,6 
Avvecklingskostnader 
Nedskrivningar och avvecklingskostnader  -6,2 - -17,2 - 
Realisationsförlust   -1,8 - -1,8 - 
Valutakursdifferenser (ackumulerade valutadifferenser)  -4,8 - -4,8 - 
Resultat från avvecklad verksamhet  -17,3 -3,1 -41,9 -6,6 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag 
 
  31 december 31 december 
Mkr  2014 2013 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar  53,0 65,5  
Materiella anläggningstillgångar   0,1 1,3  
Finansiella anläggningstillgångar  5,2 8,6  

Summa anläggningstillgångar   58,3 75,4 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager  5,9 15,5 
Kundfordringar   23,4 29,9  
Övriga kortfristiga fordringar  5,5 7,8 
Likvida medel  1,2 5,7 

Summa omsättningstillgångar   36,0 58,9  
 
SUMMA TILLGÅNGAR  94,3 134,3 
 
Eget kapital (hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare)  16,1 67,7 
 
Långfristiga skulder och avsättningar 
Lån från kreditinstitut  0,4 2,5 
Övriga avsättningar  0,4 0,4 

Summa långfristiga skulder och avsättningar  0,8 2,9 
Kortfristiga skulder 
Lån från kreditinstitut  8,8 11,1 
Reverslån  30,9 12,0 
Leverantörsskulder  11,2 11,6 
Övriga kortfristiga skulder  26,5 29,0 

Summa kortfristiga skulder  77,4 63,7 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  94,3 134,3 
 
 
 

Rapport över förändring i koncernens egna kapital i sammandrag  helår helår 
  2014 2013 

Ingående eget kapital enligt balansräkningen  67,7 41,8  
Årets resultat  -51,7 -22,8 
Övrigt totalresultat för perioden  0,1 -0,2 

Summa totalresultat för perioden  -51,6 -23,0 

Nyemission  - 48,9  

Utgående eget kapital enligt balansräkningen  16,1 67,7 
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Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag 
  okt-dec okt-dec helår helår 
Mkr  2014 2013 2014 2013  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital  -7,3 -5,4 -25,7 -13,3 
 
Förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager  0,4 -0,6 -2,5 -0,9 
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar  -2,6 1,2 7,3 -4,1 
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  9,3 1,3 3,1 -8,0 

Summa förändring av rörelsekapital  7,1 1,9 7,9 -13,0 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -0,2 -3,5 -17,8 -26,3 
 
Investeringsverksamheten 
Förvärv av dotterföretag  - - -0,3 -0,1 
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  - -0,1 - -0,1 
Förändring av finansiella anläggningstillgångar  0,2 0,3 2,3 1,4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  0,2 0,2 2,0 1,2 
 
Operativt kassaflöde  0,0 -3,3 -15,8 -25,1 
 
Finansieringsverksamheten 
Nyemission  - - - 48,9 
Ökning (+) av lån  - 12,0 17,7 30,9 
Minskning (-) av lån  -2,7 -3,3 -6,4 -49,2 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -2,7 8,7 11,3 30,6 
 
 
 
Periodens kassaflöde  -2,7 5,4 -4,5 5,5 
Likvida medel vid periodens början  3,9 0,3 5,7 0,2 
Kursdifferens i likvida medel  0,0 0,0 0,0 0,0 

Likvida medel vid periodens slut  1,2 5,7 1,2 5,7 
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Nyckeltal 
  okt-dec okt-dec helår helår 
Koncernen (kvarvarande verksamhet)  2014 2013 2014 2013 

Orderingång, Mkr  23,6 20,5 99,5 98,5 
Orderstock, Mkr  27,6 18,5 27,6 18,5 
Bruttomarginal, %   69 63 74 66 
Rörelsemarginal, %   9,5 neg neg neg 
Vinstmarginal, %   6,2 neg neg neg 
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %   6,1 neg neg neg 
Räntabilitet på eget kapital, %   13,8 neg neg neg 
Soliditet, %   17 50 17 50 
Skuldsättningsgrad  2,4 0,3 2,4 0,3 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr  0,0 0,0 0,0 0,2 
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar, Mkr  2,0 2,1 6,5 6,7 
Medelantalet anställda, st.  68 75 73 76 
Antal aktier vid periodens slut, miljoner  8,82 8,82 8,82 8,82 
Genomsnittligt antal aktier, miljoner  8,82 8,82 8,82 4,12 
Resultat per aktie1), kronor   0,25 -0,55 -1,11 -3,91  
Kassaflöde per aktie1), kronor  0,00 -0,37 -1,79 -6,09  
Eget kapital per aktie2), kronor  1,81 7,68 1,81 7,68 

  
 

1) Beräknat på genomsnittligt antal aktier 
2) Beräknat på antal aktier vid periodens slut 
 
 
Kvartalsöversikt 
 2014 2013  
Koncernen (kvarvarande verksamhet)  Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1  

Orderingång, Mkr  23,6 18,0 37,0 20,9 20,5 16,7 36,8 24,5  
Intäkter, Mkr  35,7 21,0 23,7 21,1 28,0 25,4 28,1 18,0  
Bruttomarginal, %   69 80 76 76 63 69 63 73  
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr  5,4 1,3 -1,1 -3,5 -1,8 1,2 -0,8 -4,1 
Rörelseresultat (EBIT), Mkr     3,4 -0,2 -2,6 -5,0 -3,9 -0,4 -2,4 -5,5  
Rörelsemarginal, %   9,5 neg neg neg neg neg neg neg 
Räntabilitet på eget kapital, %   13,8 neg neg neg neg neg neg neg 
Soliditet, %   17 30 38 49 50 57 22 27 
Resultat per aktie, kr  0,25 -0,29 -0,45 -0,62 -0,55 -0,29 -2,27 -3,47 
Kassaflöde per aktie, kr  0,00 0,01 -1,78 -0,02 -0,37 -3,01 -3,75 -2,05 
Eget kapital per aktie, kr  1,81 3,62 5,57 6,56 7,68 8,58 17,16 19,71 
Genomsnittligt antal aktier, miljoner  8,82 8,82 8,82 8,82 8,82 4,12 1,76 1,76 
  
  
Definitioner 
Marginaler 
Rörelsemarginal, % 
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning. 
Vinstmarginal, % 
Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning. 
 
Räntabilitet 
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % 
Rörelseresultat minus ränteintäkter i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande 
skulder. 
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % 
Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital. 
 
Kapitalstruktur 
Soliditet, % 
Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen. 
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 
Räntebärande skulder vid periodens utgång minus likvida medel i förhållande till eget kapital. 
 
Övrigt 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr 
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar under perioden. 
Direkta kostnader för forskning och utveckling, Mkr 
Kostnader för forskning och utveckling under perioden. 
Medelantal anställda, st. 
Medelantalet anställda under perioden. 
 
Data per aktie 
Antal aktier vid periodens slut, i miljoner 
Antal utestående aktier vid periodens slut. 
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 
Genomsnittligt antal aktier under perioden. 
Resultat per aktie, kr 
Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
Kassaflöde per aktie, kr 
Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
Eget kapital per aktie, kr 
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut. 
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 
  okt-dec okt-dec helår helår  
Mkr  2014 2013 2014 2013 

Intäkter  3,0 4,9 21,3 35,6 
Råvaror och förnödenheter  -4,5 -4,9 -24,5 -23,2 
Övriga externa kostnader  -8,6 -2,1 -14,6 -6,7 
Personalkostnader  -5,3 -2,9 -12,8 -10,8 
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella   
och materiella anläggningstillgångar  -0,2 -0,4 -1,4 -1,6 
Övriga rörelseintäkter  0,2  0,5 
Övriga rörelsekostnader  - -0,1 - -0,5 

Rörelseresultat  -15,4 -5,5 -31,5 -7,2 
 
Resultat från koncernföretag  -25,6 - -36,2 -32,9 
Finansnetto  -2,7 -0,3 -4,9 -2,6 

Resultat före skatt  -43,7 -5,8 -72,6 -42,7 
 
Bokslutsdispositioner  6,2 1,1 6,2 1,1 
Skatt   - - - - 

Periodens resultat  -37,5 -4,7 -66,4 -41,6 
  

Rapport över totalresultat för moderbolaget 
 
Periodens resultat  -37,5 -4,7 -66,4 -41,6 
Övrigt totalresultat  - - - - 

Summa övrigt totalresultat  - - - - 
 
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN  -37,5 -4,7 -66,4 -41,6 
 
 
 

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag 
    31 december 31 december 
Mkr  2014 2013 

Anläggningstillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar  - 5,8 
Materiella anläggningstillgångar   - 0,4 
Finansiella anläggningstillgångar   31,3 35,6 

Summa anläggningstillgångar   31,3 41,8 
 
Omsättningstillgångar 
Varulager  - 10,0 
Kundfordringar   2,6 5,7 
Fordringar koncernföretag  6,2 21,6 
Övriga kortfristiga fordringar  1,2 1,2 
Kassa och bank  0,1 2,9 

Summa omsättningstillgångar   10,1 41,4 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  41,4 83,2 
 
Eget kapital  -12,1 54,3 
   
 
Kortfristiga skulder 
Lån från kreditinstitut  0,6 - 
Reverslån  30,3 12,0 
Skulder till koncernföretag  6,6 4,3 
Leverantörsskulder  4,8 4,0 
Övriga kortfristiga skulder  11,2 8,6 

Summa kortfristiga skulder  53,5 28,9 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  41,4 83,2 
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Rapport över förändring i Moderbolagets egna kapital i sammandrag 
  
  31 december 31 december 
Mkr  2014 2013 

Ingående eget kapital enligt balansräkningen  54,3 47,0 
Periodens resultat  -66,4 -41,6 
Övrigt totalresultat för perioden  - - 
Summa totalresultat för perioden  -66,4 -41,6 
Nyemission  - 48,9 
Utgående eget kapital enligt balansräkningen  -12,1 54,3  

 
 
Moderbolagets kassaflödesanalyser i sammandrag 
 
  okt-dec okt-dec helår helår  
Mkr  2014 2013 2014 2013 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital  -13,5 -4,3 -32,3 -7,0 
 
Förändringar i rörelsekapital 
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager  0,0 -0,9 -2,2 -0,4 
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar  3,4 3,5 3,2 -4,1 
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder  7,9 -4,1 9,9 -8,8 

Summa förändring av rörelsekapital  11,3 -1,5 10,9 -13,3 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -2,2 -5,8 -21,4 -20,3 
 
Investeringsverksamheten 
Minskning av finansiella anläggningstillgångar  0,1 0,3 2,4 1,4 
Lån till dotterföretag  2,1 0,4 0,6 -11,4 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  2,2 0,7 3,0 -10,0  
 
Operativt kassaflöde  0,0 -5,1 -18,4 -30,3 
 
Finansieringsverksamheten 
Nyemission  - - - 48,9 
Ökning (+) av lån   12,2 15,6 28,6 
Minskning (-) av lån  -0,1 -4,2 - -44,5 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -0,1 8,0 15,6 33,0 
 
Periodens kassaflöde  -0,1 2,9 -2,8 2,7 
Likvida medel vid periodens början  0,2 0,0 2,9 0,2 

Likvida medel vid periodens slut  0,1 2,9 0,1 2,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


