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Fortsatt fokusering av verksamheten och utveckling av franchisekonceptet 
Första kvartalet 2014 har kännetecknats av en fortsatt fokusering av bolagets kärnverksamhet med telekomlösningar för 

företag och offentlig sektor. Som ett led i detta arbete har butiken i Sundsvall avyttrats. Vidare har framsteg gjorts med det 

nya franchisekonceptet innebärande flera nya franchisetagare.  

 

PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2014 
 Intäkterna för första kvartalet 2014 uppgick till 21,9 (29,2) MSEK 

 Bruttovinsten uppgick till 5,8 (10,7) MSEK och bruttomarginalen uppgick till 26,5 (36,6) % 

 Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,9 (-3,3) MSEK 

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3,3 (-4,4) MSEK 

 Resultat efter skatt uppgick till -3,4 (-4,4) MSEK. Av resultatet utgör -0,3 (-1,1) MSEK avskrivningar och 

nedskrivningar, vilka inte påverkar bolagets likviditet 

 Resultat per aktie för verksamheten före och efter utspädning uppgick till -0,00 (-0,01) SEK 
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VD har ordet 
 
Utvecklingen i koncernen har under inledningen av 2014 präglats av en stabilisering i relation till utgången av 2013. Jämfört 
med motsvarande period föregående år minskade dock intäkterna med i storleksordningen 25 % till 21,9 (29,2) MSEK och 
kvartalets rörelseresultat (EBIT) uppgick till -3,3 (-4,4) MSEK. Styrelsen och koncernledningen har arbetat vidare med att 
utveckla och effektivisera bolagets verksamhet samt anpassa kostnaderna för att nå lönsamhet även vid lägre 
försäljningsintäkter.  
 
Stockwiks telekomverksamhet agerar på en fragmenterad marknad med ett stort antal mindre aktörer. Detta i kombination 
med en alltjämt utmanande marknadssituation har inneburit att bolaget haft svårt att få lönsamhet i sin befintliga 
konstellation. För att uppnå en uthållig lönsamhet prioriteras arbetet utifrån den strukturomvandling vi bedömer att 
branschen behöver. 
 
Utvecklingen och effektiviseringen av bolagets verksamhet har fortgått under första kvartalet 2014 och är i allt väsentligt klar. 

Detta har medfört att vi implementerat en tydligare organisation och därmed även en ny intern rapportering vilket resulterat 

i att vi nu bedömer att bolaget har två rörelsesegment istället för ett. I det ena rörelsesegmentet, som är organiserat inom 

dotterbolaget Comsystem Mobility AB, fokuserar bolaget på försäljning till större företag och offentlig sektor med ett tydligt 

erbjudande inom Mobile Management och Mobile Outsourcing. I det andra rörelsesegmentet, som är organiserat inom 

dotterbolaget Stjärna Fyrkant Svenska AB, fokuserar bolaget på försäljning till mindre företag via callcenter och franchising. 

 

Intäktsmässigt har rörelsesegmentet större företag och offentlig sektor ökat med 25 % jämfört med första kvartalet 2013. I 

takt med att marknaden mognar ökar efterfrågan på tjänster kopplade till leverans av hårdvara. Det som ytterligare 

förstärker efterfrågan på tjänster inom rörelsesegmentet större företag och offentlig sektor är att både företag och offentlig 

sektor börjat identifiera nya områden för den mobila tekniken där affärsnyttan för en smartphone är långt större än enbart e-

post och kalender i mobilen. 

 

Positivt är också att Kammarkollegiet efter första kvartalets utgång har valt att förlänga det ramavtal som finns med 
Comsystem Mobility, dvs inom bolagets rörelsesegment större företag och offentlig sektor. Avtalet förlängs med 12 
månader. Utöver detta finns en option på ytterligare förlängning om 12 månader. Avtalet med Kammarkollegiet innefattar 
möjlig försäljning av smartphones och tillbehör men framförallt också relaterade tjänster såsom support, säkerhet och 
abonnemangsadministration.  
 
Vidare har bolaget inom rörelsesegmentet större företag och offentlig sektor färdigställt en ny e-handelsplattform under 
första kvartalet 2014. 
 
Inom rörelsesegmentet mindre företag har arbetet med att effektivisera verksamheten och anpassa kostnaderna fortsatt. 

Bland annat har försäljningskanalen callcenter anpassat sig till de nya förutsättningarna på marknaden samt att butiken i 

Sundsvall avyttrats. Försäljningen väntas bidra positivt till resultatet under 2014. Små framsteg görs löpande och vi bedömer 

förutsättningarna för att leva upp till de förväntade bruttovinstnivåerna under resten av året som goda. Vidare har arbetet 

med lanseringen av det nya franchisekonceptet varit intensivt. Som ett starkt bevis på att bolagets tillväxtstrategi inom 

rörelsesegmentet mindre företag är rätt, kan vi också presentera ytterligare 3 nya franchisetagare med verksamheter i Piteå, 

Östersund och Malmö.  

 
Koncernen dras fortfarande med en del omställningskostnader vilket gör att resultatet inte lever upp till det förväntade för 
kvartalet.  
 
David Andreasson, VD Stockwik Förvaltning AB 
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Finansiell information 
 

KONCERNENS UTVECKLING 
 

INTÄKTER 

Intäkterna för perioden januari till och med mars 2014 

uppgick till 21,9 (29,2) MSEK vilket motsvarar en 

minskning med 25 % jämfört med samma period 

föregående år.  

 

RESULTAT 

Bruttovinsten för perioden januari till och med mars 2014 

uppgick till 5,8 (10,7) MSEK vilket motsvarar en 

bruttomarginal på 26,5 (36,6) %. Rörelseresultatet 

uppgick under perioden till -3,3 (-4,4) MSEK. Resultatet 

efter skatt blev -3,4 (-4,4) MSEK. Av resultatet utgör -0,3 

(-1,1) MSEK avskrivningar och nedskrivningar, vilka inte 

påverkar bolagets likviditet.   

 

FINANSIELLA POSTER 

Finansiella poster för perioden januari till och med mars 

2014 uppgick till -0,2 (-0,1) MSEK.   

 

BALANSRÄKNINGEN 

Balansomslutningen per 31 mars 2014 uppgick till 48,5 

(62,9) MSEK. Soliditeten uppgick till 54 (55) %. 

Räntebärande skulder uppgick totalt till 7,9 (9,5) MSEK. 

Bolagets finansiering utgörs delvis av blockbelåning där 

bolaget har en beviljad kredit upp till 70 % av utestående 

kundfordringar och maximalt 14 MSEK. Per 31 mars 2014 

nyttjades 4,1 (5,7) MSEK. Av bolagets räntebärande 

skulder utgör 0,4 (1,2) MSEK finansiell leasing. Spärrade 

bankmedel, vilka redovisas som kortfristiga placeringar, 

uppgick till 1,5 (1,5) MSEK.  

 

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR 

Koncernen har en total checkräkningskredit på 4,0 MSEK 

varav 2,3 MSEK var outnyttjad. Styrelsen och 

koncernledningen följer löpande koncernens 

finansieringsbehov och bedömer att nuvarande och 

tillgänglig finansiering är tillräcklig för att säkerställa 

bolagets fortsatta drift.  Koncernen hade ett negativt 

kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital för perioden januari till och 

med mars 2014 på -3,2 (-3,2) MSEK. Förändringar i 

rörelsekapital påverkade kassaflödet med -2,6 (-2,0) 

MSEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick 

under januari till och med mars 2014 till 0,2 (-0,3) MSEK. 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under 

perioden till -5,8 (-1,6) MSEK. Det totala kassaflödet 

januari till och med mars 2014 var -11,4 (-7,1) MSEK och 

likvida medel vid periodens slut, exklusive spärrade 

medel, uppgick till 0,1 (5,8) MSEK.   

 

MEDARBETARE 

Koncernen hade vid periodens utgång anställda 

motsvarande 40 (81) heltidstjänster.  

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Huvudägare för bolaget har, kopplat till 

checkräkningskrediten på 4 MSEK hos SEB, gått i borgen 

för detta lån. För att inte belasta koncernens likviditet, 

utgår ersättningen för borgen i form av 

teckningsoptioner. I övrigt har transaktioner med 

närstående varit av mindre omfattning. Samtliga 

transaktioner har varit till marknadsmässiga villkor.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN 

Den 24 februari 2014 har bolaget, inom rörelsesegmentet 

mindre företag, avyttrat butiken i Sundsvall. Försäljningen 

innebar en realisationsvinst uppgående till 0,4 MSEK. Den 

avyttrade verksamheten omsatte ca 15 MSEK under 

2013. Den resultatpåverkan som uppstår väntas vara 

positiv under 2014.  

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 

Styrelsen har föreslagit årsstämman att besluta om 

emission av teckningsoptioner till huvudägare för bolaget 

som gått i borgen för checkräkningskredit hos SEB. 

Ersättningen avser borgenåtagande som lämnas för 

checkräkningskredit under 2014. I huvudsak innebär 

förslaget att teckningsoptionerna emitteras utan 

vederlag, att 1 teckningsoption berättigar till teckning av 

1 aktie till en teckningskurs om 2 öre under en period av 

12 månader från årsstämman. Maximal utspädning 

beräknas uppgå till 30 421 300 aktier.  

 

Inom rörelsesegmentet större företag och offentlig 

sektor har bolaget förlängt avtal med Kammarkollegiet. 

 

Inom rörelsesegmentet mindre företag har bolaget 

tecknat avtal med tre nya franchisetagare. 

 

AKTIEDATA 

Antalet aktier vid periodens slut uppgår till 877 660 535 

(626 900 383). Förslaget om emission av 

teckningsoptioner (se beskrivning ”Väsentliga händelser 

efter rapportperioden”), som beräknas ge en maximal 
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utspädning om 30 421 300 aktier påverkar inte resultat 

per aktie eftersom resultatet är negativt.  

 

MODERBOLAGET 

Moderbolagets verksamhet under 2014 har uteslutande 

varit koncernintern förvaltning. Fakturering av 

koncerninterna tjänster uppgick till 0,4 (0) MSEK. Extern 

försäljning har under perioden uppgått till 0 (2,1) MSEK.  

 
 
 
 
 
 

Verksamheten
 

Bolaget bedriver idag verksamhet inom telekom och är 

noterat på Nasdaq OMX Stockholm Small Cap.  

 

Arbetet med att utveckla och effektivisera bolagets 

verksamhet har medfört att en tydligare organisation 

implementerats och därmed även ny intern rapportering. 

Detta har resulterat i att vi nu bedömer att bolaget har 

två rörelsesegment istället för ett.  

 

I det ena rörelsesegmentet, som är organiserat inom 

dotterbolaget Comsystem Mobility AB, fokuserar bolaget 

på försäljning till större företag och offentlig sektor där vi 

hjälper kunder att avropa och implementera handhållen 

kommunikationsutrustning med tillhörande tjänster, 

support och logistik. Erbjudandet inom detta 

rörelsesegment bygger på att skapa kontroll över 

kundens mobilpark och samtidigt möjliggöra en 

kostnadseffektiv hantering för kundens mobila 

livscykelhantering. Ambitionen är att avlasta intern IT och 

samtidigt förbättra upplevelsen för slutanvändaren. 

Försäljningen sker rikstäckande med en flexibel och 

användarvänlig e-handelsplattform som bas. 

 

I det andra rörelsesegmentet, som är organiserat inom 

dotterbolaget Stjärna Fyrkant Svenska AB, fokuserar 

bolaget på försäljning till mindre företag via callcenter 

och franchising. Även inom detta rörelsesegment sker 

försäljningen rikstäckande.

Marknad 
 

Det finns en underliggande tillväxt på marknaden som 

framförallt drivs av smartphones och mobil datatrafik. 

Säkerhetsrisken kring informationen i mobiltelefoner är 

ett ytterligare område där marknaden visat ökat intresse. 

Allt fler medarbetare hos företag och myndigheter har 

anammat ett mer mobilt arbetssätt vilket gör 

mobiltelefonerna mer kritiska för företagens verksamhet, 

vilket i sin tur ställer nya krav exempelvis inom 

eftermarknad.  

 

Även efterfrågan på effektiva processer inom inköp och 

administration har ökat för att hantera den allt viktigare 

mobiltelefonin. Komplexiteten medför att allt fler företag 

och myndigheter söker lösningar för att administrera sina 

mobila lösningar så kostnadseffektivt som möjligt, 

antingen via effektiva stödsystem eller genom 

outsourcing. Inom detta område har bolaget en mycket 

stark marknadsposition tack vare 

administrationsverktyget MMS – Mobile Management 

Systems™ och genom konceptet Mobile Outsourcing. Att 

bolaget är en operatörsoberoende leverantör stärker 

ytterligare bolagets marknadsposition då bolaget kan 

skräddarsy de bästa lösningarna för varje enskild kund. 

 

 

Framtidsutsikter  
 

Bolaget har en etablerad grund som oberoende aktör. 

Vårt erbjudande stärks också med den nya e-

handelsplattformen på plats. Vidare intensifieras 

expansionen av bolagets franchisekoncept.  

Strukturella möjligheter återfinns på flera håll. Dessa 

granskas och utvärderas parallellt med den dagliga 

verksamheten. 
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Segmentsredovisning

Koncernen har från och med 1 januari 2014 ny intern 

struktur för rapportering och uppföljning av 

verksamheten. Företagsledningen har fastställt 

rörelsesegmenten baserat på den information som 

behandlas av den högste verkställande beslutsfattaren, 

dvs koncernledningen. Verksamheten indelas utifrån ett 

kund- och försäljningsinnehållsperspektiv. 

Rörelsesegmentet större företag och offentlig sektor är 

den del av verksamheten som är koncentrerad till 

tjänster inom Mobile Management, Mobile Outsourcing 

och operatörstjänster. Rörelsesegmentet mindre företag 

utgör den andra delen av verksamheten, med 

försäljningskanalerna callcenter och franchisekoncept. 

Rörelsesegmentens EBITDA granskas. Fördelade 

moderbolagskostnader ingår i viss utsträckning. 

Försäljning mellan rörelsesegmenten sker till 

marknadsmässiga villkor.  

 

 Större företag och offentlig 
sektor 

Mindre företag Koncerngemensamt & 
elimineringar 

Summa koncern 

 
jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar jan-mar 

KSEK 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 

Intäkter                 

Externa 16 932 13 575 4 953 15 673 – – 21 885 29 248 

Interna 152 115 118 20 -270 -135 – – 

Summa intäkter 17 084 13 690 5 071 15 693 -270 -135 21 885 29 248 

EBITDA -780 -601 -87 -959 -2 078 -1 697 -2 945 -3 257 

Rörelseresultat -925 -2 470 -241 -1 120 -2 126 -775 -3 292 -4 365 

 
Den 1 november 2013 avyttrade bolaget butiken i Linköping och den 24 februari 2014 butiken i Sundsvall. Butikerna har 

bedrivits inom ramen för rörelsesegmentet mindre företag. De avyttrade verksamheterna omsatte ca 25 MSEK under 2013. 

Den resultatpåverkan som uppstår beräknas vara positiv under 2014.  

 

 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 

David Andreasson, Verkställande direktör Tel: +46 70 368 13 99 

Rune Rinnan, Styrelseordförande   Tel. +47 900 56 028 

 

Adress: 

Stockwik Förvaltning AB (publ) 

Svetsarvägen 24 plan 4 

SE-171 41 Solna 

Org. nr 556294-7845 

 

KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN: 

Kvartal 2: 26 augusti 2014 

Kvartal 3: 22 oktober 2014 

Kvartal 4: 11 februari 2015 

Årsredovisningen för 2014 är planerad till den 23 april 2015 

 

Alla rapporter återfinns på www.stockwik.se. 
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Koncernens resultaträkning 
 

KSEK 
jan-mar 

2014 
jan-mar 

2013 
jan-dec 

2013 

Intäkter 21 885 29 248 106 315 

Kostnad för sålda varor -16 094 -18 535 -74 133 

Bruttovinst 5 791 10 713 32 182 

Bruttomarginal 26,5% 36,6% 30,3% 

  
   Övriga externa kostnader -2 205 -3 669 -13 357 

Personalkostnader -6 913 -10 352 -36 627 

Avskrivningar/Nedskrivningar -347 -1 108 -3 630 

Övriga intäkter 388 51 98 

Övriga kostnader -6 – -356 

Rörelseresultat -3 292 -4 365 -21 690 

  
   Finansiella intäkter 4 32 50 

Finansiella kostnader -164 -151 -779 

Finansiella poster - netto -160 -119 -729 

  
   Resultat före skatt -3 452 -4 484 -22 419 

Inkomstskatt 50 89 235 

Periodens resultat -3 402 -4 395 -22 184 

-hänförligt till moderbolagets aktieägare -3 348 -4 395 -21 821 

 
   

Resultat per aktie före och efter utspädning, kr -0,00  -0,01  -0,03 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 877 660 535 626 900 383 647 797 062 

EBITDA  -2 945 -3 257 -18 060 
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Koncernens rapport över totalresultat 
 

KSEK 
jan-mar 

2014 
jan-mar 

2013 
jan-dec 

2013 

        

Periodens resultat -3 402 -4 395 -22 184 

    Övrigt totalresultat 
   Omräkningsdifferens – -2 – 

Övrigt totalresultat för perioden,                                           
netto efter skatt – -2 – 

  
   Periodens totalresultat -3 402 -4 397 -22 184 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -3 348 -4 397 -21 821 
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Koncernens balansräkning 
 

KSEK 
31 mar              

2014 
31 mar              

2013 
31 dec          

2013 

Tillgångar       

Anläggningstillgångar 
   

Goodwill 25 024 22 063 25 024 

Immateriella anläggningstillgångar 2 369 4 390 2 045 

Materiella anläggningstillgångar 894 1 768 1 389 

Finansiella anläggningstillgångar 7 045 7 070 7 070 

Summa anläggningstillgångar 35 332 35 291 35 528 

  

   Omsättningstillgångar 

   Varulager  264 4 361 1 248 

Kortfristiga fordringar 11 370 15 913 18 017 

Kortfristiga placeringar 1 500 1 500 1 500 

Kassa och bank 69 5 802 11 460 

Summa omsättningstillgångar 13 203 27 576 32 225 

  

   Summa tillgångar 48 535 62 867 67 753 

  

   Eget kapital och skulder 

   Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 26 326 34 448 29 517 

Innehav utan bestämmande inflytande 121 – 170 

Långfristiga räntebärande skulder 6 249 7 509 12 512 

Långfristiga skulder och avsättningar 354 556 405 

Kortfristiga räntebärande skulder 1 634 1 995 1 202 

Kortfristiga skulder 13 851 18 359 23 947 

Summa eget kapital och skulder 48 535 62 867 67 753 
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Koncernens förändringar i eget kapital 
 

 
Hänförlig till moderbolagets aktieägare, KSEK 

  

  
Aktie-             

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa eget 

kapital 

Ingående balans per 1 januari 2013 62 690 574 367 113 366 -711 579 38 844 – 38 844 

        Totalresultat 
       Periodens resultat 
   

-21 821 -21 821 -363 -22 184 

        Övrigt totalresultat 
   

– – – – 

        Summa totalresultat 
   

-21 821 -21 821 -363 -22 184 

        Transaktioner med aktieägare 
       Apportemission 
 

1 872 
  

1 872 528 2 400 

Nyemission 2 508 10 013 
  

12 521 
 

12 521 

Emissionskostnader 
 

-2 056 
  

-2 056 
 

-2 056 

Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2 
   

157 157 5 162 

Nedsättning av aktiekapital -56 421 
  

56 421 – 
 

– 

Summa transaktioner med aktieägare -53 913 9 829 – 56 578 12 494 533 13 027 

        
Utgående balans per 31 december 2013 8 777 584 196 113 366 -676 822 29 517 170 29 687 

        Totalresultat 
       Periodens resultat 
   

-3 348 -3 348 -54 -3 402 

        Övrigt totalresultat 
   

– – – – 

        Summa totalresultat 
   

-3 348 -3 348 -54 -3 402 

        Transaktioner med aktieägare 
       Aktierelaterade ersättningar enligt IFRS 2 
    

157 5 162 

Summa transaktioner med aktieägare 
   

– 157 5 162 

        
Utgående balans per 31 mars 2014 8 777 584 196 113 366 -680 170 26 326 121 26 447 
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Koncernens rapport över kassaflöden  
 

KSEK 

jan-mar 
2014 

jan-mar 
2013 

jan-dec 
2013 

Den löpande verksamheten       

Resultat efter finansiella poster -3 452 -4 484 -22 419 

Justeringar för poster som inte 
   ingår i kassaflödet m.m. 119 1 108 4 119 

Betald skatt 116 132 -14 

        

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -3 217 -3 244 -18 314 

  
   Förändring av rörelsekapital -2 580 -2 004 4 735 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 797 -5 248 -13 579 

  
   Kassaflöde från investeringsverksamheten 237 -277 -366 

  
   Kassaflöde från finansieringsverksamheten -5 831 -1 613 12 465 

  
   Periodens kassaflöde -11 391 -7 138 -1 480 

  
   

Likvida medel vid periodens början 11 460 12 940 12 940 

Likvida medel vid periodens slut 69 5 802 11 460 
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Moderbolagets resultaträkning 
 

KSEK 

jan-mar 
2014 

jan-mar 
2013 

jan-dec 
2013 

    Intäkter 431 2 072 2 929 

Totala intäkter 431 2 072 2 929 

  
   Övriga externa kostnader -377 -1 170 -3 980 

Personalkostnader -2 004 -2 618 -11 215 

Avskrivningar/nedskrivningar  – -292 -423 

Summa omkostnader -2 381 -4 080 -15 618 

    Rörelseresultat -1 950 -2 008 -12 689 

    Resultat från finansiella investeringar 
   Nedskrivning av aktier i koncernföretag – – -14 463 

Resultat från andelar i koncernföretag – – 6 172 

Finansiella intäkter 1 – – 

Finansiella kostnader -6 -13 -193 

Summa finansiella poster -5 -13 -8 484 

    Resultat före bokslutsdispositioner och skatt -1 955 -2 021 -21 173 

Resultat efter skatt -1 955 -2 021 -21 173 

 
Moderbolagets rapport över totalresultat 
 

KSEK 
jan-mar 

2014 
jan-mar 

2013 
jan-dec 

2013 

        

Periodens resultat -1 955 -2 021 -21 173 

    Övrigt totalresultat för perioden,                                           
netto efter skatt – – – 

  
   Periodens totalresultat -1 955 -2 021 -21 173 

 -hänförligt till moderföretagets aktieägare -1 955 -2 021 -21 173 
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Moderbolagets balansräkning 
 

KSEK 
31 mar              

2014 
31 mar              

2013 
31 dec          

2013 

Tillgångar 
   

Anläggningstillgångar 
   

Immateriella anläggningstillgångar 0 128 0 

Materiella anläggningstillgångar 0 5 0 

Andelar i koncernföretag 30 090 33 195 30 090 

Uppskjuten skattefordran 7 000 7 000 7 000 

Summa anläggningstillgångar 37 090 40 328 37 090 

  
   

Omsättningstillgångar 
   

Kortfristiga fordringar på koncernföretag – 1 148 – 

Kortfristiga fordringar 476 2 321 726 

Kassa och bank 69 962 11 254 

Summa omsättningstillgångar 545 4 431 11 980 

Summa tillgångar 37 635 44 759 49 070 

  
   

Eget kapital och skulder 
   

Eget kapital 29 835 40 476 31 790 

Långfristiga skulder till koncernföretag 3 103 – 12 400 

Kortfristiga skulder 4 697 4 283 4 880 

Summa eget kapital och skulder 37 635 44 759 49 070 
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NOT – OMRÄKNING SEGMENTSINFORMATION 2013 

 

 
Större företag/offentlig sektor 

 
KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt 

Intäkter           

Externa 13 575 13 756 17 374 19 998 64 703 

Interna 115 53 55 19 242 

Summa intäkter 13 690 13 809 17 429 20 017 64 945 

EBITDA -601 -366 226 -1 319 -2 060 

Rörelseresultat -2 470 -2 239 -1 651 -2 714 -9 074 

 
          

 
          

 
Mindre företag 

 
KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt 

Intäkter           

Externa 15 673 9 764 7 702 8 473 41 612 

Interna 20 82 303 135 540 

Summa intäkter 15 693 9 846 8 005 8 608 42 152 

EBITDA -959 -3 193 -1 389 -4 117 -9 658 

Rörelseresultat -1 120 -3 359 -1 536 -4 330 -10 345 

     
  

 

Koncerngemensamt & elimineringar 

 
KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt 

Intäkter           

Externa – – – – – 

Interna -135 -135 -358 -154 -782 

Summa intäkter -135 -135 -358 -154 -782 

EBITDA -1 697 -1 719 -1 923 -1 003 -6 342 

Rörelseresultat -775 -467 -526 -503 -2 271 

      

 

TOTAL 

 
KSEK Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Totalt 

Intäkter           

Externa 29 248 23 520 25 076 28 471 106 315 

Interna – – – – – 

Summa intäkter 29 248 23 520 25 076 28 471 106 315 

EBITDA -3 257 -5 278 -3 086 -6 439 -18 060 

Rörelseresultat -4 365 -6 065 -3 713 -7 547 -21 690 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. 

Redovisningsprinciperna som tillämpas i denna delårsrapport är oförändrade från dem som beskrivs i årsredovisningen för 

2013. Bolaget tillämpar RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt RFR 2 Redovisning för juridiska 

personer.  

 

Koncernen har från och med 1 januari 2014 en ny intern rapporteringsstruktur och bolagets verksamhet är nu indelad i två 

rörelsesegment istället för ett (se beskrivning sid. 5). Historiska siffror för respektive rörelsesegment har räknats om.  

Koncernen redovisar rörelsesegment enligt IFRS 8. 

 

RISK- OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Utöver den globala finansiella oron, bolagets löpande finansieringsbehov samt bolagets värdering av tillgångar bedömer vi att 

inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer, utöver de som beskrivs i årsredovisningen 2013, har tillkommit.  

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

 

* * * * * * 

Solna den 24 april 2014 

 

Styrelsen för Stockwik Förvaltning AB (publ) 


