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Kvartalsrapport 3 (1 mars 2014 till 31 maj 2014)
Fortsatt god försäljningsutveckling ger god
lönsamhet. Rörelseresultat före
avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18,8 mkr
för kvartalet.
 Omsättning för kvartalet blev 170,3 mkr (21,3 mkr) vilket innebär att bolaget
omsätter knappt 8 gånger så mycket som för 12 månader sedan. Tillväxten är i
första hand förvärvsdriven.
 Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) blev 18,8 mkr (1,5 mkr) vilket
visar på att vinstutvecklingen har följt med i den stora förvärvsdrivna tillväxten.
EBITDA marginalen är 11,1%.
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Nettoomsättningen uppgick till 170 295 kkr (21 263 kkr), vilket motsvarar en åtta-dubbling av
verksamheten jämfört med motsvarande period föregående år.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 18 819 kkr (1 525 kkr).
EBITDA marginal är 11,1 %.
Rörelseresultat uppgick till 15 492 kkr (1 104 kkr)
Nettoresultatet uppgick till 12 139 kkr (831 kkr)

Händelser under tredje kvartalet (1 mars 2014 till 31 maj 2014)





Handeln i Bolagets aktie har den 15 april flyttats från Aktietorget till Nasdaq OMX First North.
Styrelsen anser att flytten kommer skapa förutsättningar för större synlighet och trovärdighet åt
Bolagets aktie.
Hexatronic har förvärvat den kvarvarande verksamheten i Hudiksvall. Verksamheten har fram till
idag producerat kopparkabelprodukter i första hand för Ericsson. I enlighet med parternas
ursprungliga förvärvsavtal skulle denna produktion avslutas under 2014. 15 st anställda erbjuds nu
fortsatt anställning i Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB. Verksamheten skall drivas under
lönsamhet. De första prognoserna på framtida försäljningsvolymer pekar på en årlig volym om minst
40 mkr. Köpeskillingen för verksamheten är 8,4 mkr vilket inkluderar hela det befintliga varulagret
och samtliga maskiner och inventarier. Köpeskillingen skall betalas vid 4 stycken tillfällen under 2 års
tid.
Bolaget har rekryterat Henrik Larsson Lyon, 48 år, till ny framtida koncernchef i Hexatronic
Scandinavia AB (publ). Henrik kommer närmast från Nexans som Vice President Sales D&I Market
Line Europe och tillträder den 6:e augusti 2014. Gert Nordin skall kvarstå som styrelseledamot, vice
koncernchef och ansvarig för koncernens övergripande marknadsföring.

Delåret 13/14 (1 september 2013 till 31 maj 2014, 9 månader)






Nettoomsättningen uppgick till 357 037 kkr (56 975kkr). Omsättningen utan jämförelsestörande
poster (enligt rapport Q2) är ca 317 037 kkr.
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 44 396 kkr (4 147 kkr). EBITDA utan jämförelsestörande
poster (enligt rapport Q2) är ca 34 397 kkr, motsvarande en EBITDA marginal på 10,8 %.
Rörelseresultat uppgick till 39 555 kkr (3 143 kkr)
Nettoresultatet uppgick till 30 504 kkr (2 532 kkr)
Resultat per aktie 1,25 kronor (totalt antal aktier vid periodens utgång 24 342 857 st)

Händelser efter periodens utgång


Hexatronic tecknar distributionsavtal med Al Baud i Quatar. Al Baud skall stärka Bolagets närvaro i
Quatar och Dubai.

VD har ordet
”Fortsatt arbete med att konsolidera vår nya koncern har gett goda
resultat!
Arbetet med att fortsätta att konsolidera koncernen så att våra fyra entreprenörsdrivna bolag skall fungera
väl i Hexatronic-familjen har gett goda resultat. Vi har presenterat det nya bredare produkterbjudandet för
nästan samtliga kunder. Vi arbetar med att strömlinjeforma och förenkla rapportvägar och ekonomistyrning.
Och vi har försökt se till att alla nya medarbetare känner sig som en del i vår koncern. Jag är nöjd med
resultatet hittills.
Försäljning-och resultat har överträffat mina ursprungliga förväntningar. Att leverera en vinst på EBITDAnivå på drygt 18 mkr för tredje kvartalet känns mycket tillfredsställande. Vi arbetar nu med våra framtida
planer för att säkerställa att vi även på lång sikt kan uppfylla såväl tillväxt-som lönsamhetsmål. Vi når idag
alla de finansiella mål som styrelsen har satt upp för koncernen.
Vi har nu också gått igenom alla förvärvsrelaterade kostnader och intäkter av engångskaraktär. Jag upplever
att vi nu har säkerställt att vår upprättade affärsplan håller och att vi nu har gått in i en period där såväl
omsättning som resultat inte är beroende av förvärvsrelaterade, jämförelsestörande poster.
I en verksamhet som arbetar internationellt på en konkurrensutsatt marknad finns det alltid nya utmaningar.
Vi skall nu under bokslutsårets sista kvartal slutföra implementationen av vårt nya IT-system och samtidigt
färdigställa vår nya fabrikslayout i HCI i Hudiksvall. Vi arbetar nu också med strategin hur vi skall fortsätta att
utveckla Bolaget och skapa ny tillväxt.
Under årets sista kvartal infaller också industrisemestrar på Bolagets största marknader inklusive i Sverige.
Säsongsvariationerna kommer att bli större än vad vi tidigare sett i Bolaget då vi nu har en stor egen
produktion vars personal tar semester. Det är en välbehövlig återhämtningsperiod för alla våra medarbetare.
I augusti tillträder Henrik Lyon, vår nye koncernchef. Jag ser med stort nöje framemot att få fortsätta att
arbeta med Bolaget tillsammans med Henrik för att skapa ett nytt långsiktigt, lönsamt och internationellt
telekombolag i Sverige.
Jag ser med tillförsikt fram emot vår framtida tillväxtresa!
Med vänlig hälsning
Gert Nordin, Koncernchef och grundare Hexatronic Scandinavia AB (publ)

Förvärvet av Ericssons kabelverksamhet i Hudiksvall
Förvärvet av Ericssons kabelverksamhet i Hudiksvall har skett som en rörelseöverlåtelse och det nya Bolaget
inom koncernen heter Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB (HCI). Förvärvet har slutförts i två
etapper en per kvartal 2 och den sista delen under kvartal 3. Från och med kvartal 4 i Bolagets innevarande
räkenskapsår är alla delar konsoliderade i koncernen i ett fullt kvartal.
Förvärvet av verksamheterna finansierades delvis med en kredit på köpeskillingen. Krediten har givits av
Ericsson som säljare. Vid rapporttidens utgång så uppgår denna förvärvskreditskuld till 44,5 mkr. Den är
upptagen under Långfristiga skulder och är inte räntebärande. Skulden skall betalas av vid fyra tillfällen där
den sista betalningen skall ske i december 2015. Den sista betalningen är den största och uppgår till ca 28
mkr. Styrelsen gör bedömningen att köpeskillingen kommer att kunna betalas i sin helhet från koncernens
eget framtida kassaflöde.
I förvärvet ingick varulager både för fiberkabel- och kopparkabel-produktion. Dessa varulager köptes med en
rabatt på kurant varulager. Denna rabatt resultatförs per kvartal med en summa som skall motsvara
rabatten på levererat, rabatterat varulager. Samtidigt har avsättningar gjorts för framtida kostnader som
beräknas komma som en direkt följd av förvärvet. Styrelsen är av uppfattningen att de redovisade vinsterna i
resultaträkningen med avdrag för de, tidigare definierade omsättning- och resultatpåverkande posterna (40
respektive 10 mkr under kvartal 2) motsvarar nivåer för verksamheten utan snedvridande förvärvseffekter.
Nuvarande varulager är upptaget till verkligt värde med ett avdrag för kvarvarande varulagerrabatt på ca 27
mkr. Denna rabatt kommer successivt att påverka resultatet.
Vid förvärvet av kopparkabelproduktionen som skedde den 16 april i år förvärvades också
anläggningstillgångar till ett värde av 2,7 mkr. Dessa har ökat anläggningstillgångarna med motsvarande
belopp och kommer att skrivas av enligt plan.

Verksamheten
Koncernen Hexatronic Scandinavia AB (publ)
Hexatronic
Scandinavia AB
(publ)
Hexatronic
Elektronik och
Data AB

Memoteknik AB

The Blue Shift

Hexatronic Cables
& Interconnect
Systems AB

Hexatronic koncernen driver sin verksamhet från Göteborg, Hudiksvall, Stockholm och Skellefteå.
Verksamheten drivs i fyra bolag: Hexatronic Elektronik & Data AB, Hexatronic Cables & Interconnect Systems
AB, Memoteknik AB och The Blue Shift AB. Antal anställda är 129 per 31/5.
Hexatronic Elektronik & Data AB, Göteborg består av tre affärsområden Network, Components och Site
Solutions. Network marknadsför och levererar aktiva och passiva komponenter/produkter för
bredbandslösningar. Components marknadsför lösningar och komponenter inom främst modern LED
teknologi och kundspecifika kablage och kontaktdon. Site Solutions utvecklar och marknadsför produkter
och lösningar för datacentraler och annan fiberkommunikationsinfrastruktur. Se vidare www.hexatronic.se
Hexatronic Cables & Interconnect Systems AB, Hudiksvall, utvecklar och producerar i första hand fiberkabel
och fiberkabellösningar. HCI äger och marknadsför flera världsledande varumärken som t.ex Ribbonet. HCI är
ojämförligt den största enheten inom koncernen. Se vidare www.hexatronic.com.
Memoteknik AB, Skellefteå, utvecklar och producerar produkter och lösningar för fibernät. Memoteknik
marknadsför de flesta av sina produkter under varumärket Lightmate. Se vidare www.memoteknik.se
The Blue Shift AB, Stockholm, utvecklar fiberkommunikationslösningar för stora operatörer men också
telekomleverantörer. Bolaget har en hög kompetens på passiv fiberkommunikationsstruktur och samarbetar
med flera världsledande leverantörer i hela världen. Stor del av produktsortimentet är framtaget och
certifierat av Bolaget självt. Se vidare www.blueshift.se.

Marknaden
Koncernen drar fördel av det ständigt stigande behovet av bredband. Den största anledningen idag till det
ökande behovet är vår ökade konsumtion av video över Internet. Tjänster som Netflix, YouTube, etc växer
snabbt. Detta kommer att driva den underliggande marknaden i många år till. Dessutom kommer
utbyggnaden av 4G nät ge en ytterligare marknadstillväxt under de närmaste åren, detta samtidigt som
utrustning och produkter för FTTH (fiber-to-the-home) och andra bredbandslösningar fortsätter att öka.
Koncernen säljer i första hand sina produkter på nordiska marknaden men vi finns representerade i större
delen av Europa och säljer också till resten av världen via samarbetspartners i första hand Ericsson. Våra
slutkunder är telekomoperatörer, nätägare och telekomföretag samtidigt som stor del av våra produkter
distribueras via grossister.

Koncernens finansiella mål
Lönsamhet: EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på minst 10 %. Bolaget skall uppnå målet
under 2014. För kvartalet var EBITDA marginalen 11,1 %.
Tillväxt: Alla bolag i koncernen skall växa mer än sin marknad organiskt. Koncernen eftersträvar en
genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 % från och med bokslutsåret 2013/14.
Finansiell stabilitet: Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %. Soliditeten var 34,3 % vid utgången av
rapportperioden.
Vid förvärv kan soliditeten under en kortare period om mindre än 12 månader understiga 30 %. Detta kan
ske då styrelsen gör bedömningen att lönsamhet och kassaflöde från förvärvade enheter gör att soliditeten
snabbt kommer att förbättras.
Långsiktigt tillväxtmål: Koncernen skall nå en lönsam omsättning om minst 500 mkr inom 5 år (tom bokslutsår
2016/17). Bolaget omsatte bokslutsåret, 1 sep 2012-31 aug 2013, 71 mkr.

Utsikter för innevarande bokslutsår (1 september 2013 till 31 augusti 2014)
Bolaget och samtliga dotterbolag ska fortsätta att arbeta med stora kunder och större projekt där bolagens
mervärde som kompetent produktleverantör och teknik- och lösningspartner utgör en konkurrensfördel.
Förvärvet av HCI gör att koncernens största och dominerande del är produkter för
bredbandskommunikation. Produkterna är i första hand fiberoptiska produkter.
Marknaden för fiberoptiska/bredbandsprodukter och de andra marknader där koncernens bolag arbetar är
och kommer att förbli tillväxtmarknader i många år framåt.
Förvärvet av HCI och den organiska tillväxten kommer att kraftigt öka koncernens omsättning och vinst
under innevarande bokslutsår. HCI konsolideras först den 1 december 2013, dvs denna verksamhet kommer
endast att vara del i koncernens finansiella siffror under 9 månader av innevarande bokslutsår.
Under året kommer konsolidering av den nuvarande koncernstrukturen att prioriteras. Bolaget fortsätter
dock att vara öppen för ytterligare förvärv om rätt tillfälle skulle yppa sig.
Styrelsen har i kvartalsrapport 1 (1 sept-30 november 2013) lämnat en prognos för innevarande bokslutsår.
Prognosen stipulerade en omsättning under innevarande bokslutsår (1 sept 2013-aug 2014) som skulle
uppgå till 320-350 mkr med en EBITDA marginal på 10-12%. Prognosen avgavs pga det stora förvärvet av HCI
och därmed behovet att förklara den framtida koncernens finansiella ställning. Denna prognos har i och med
denna kvartalsrapport 3 i princip redan uppnåtts. I framtiden kommer koncernen ej att lämna prognoser.
Under fjärde kvartalet har vi planerat för lågsäsong som en effekt av semester på den Europeiska marknaden
jämfört med övriga kvartal.

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén
Koncernen har vid rapporttidens utgång 129 anställda medarbetare.

Finansiell ställning och likviditet
Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Likvida medel uppgick per den 31 maj till 58,8 mkr upp från
35 mkr förra perioden. Koncernen har inga räntebärande skulder.
Koncernen har efter rapporttidens utgång tecknat ett avtal med Nordea om en rörelsekreditram och en
ytterligare ram för företagsförvärv. Rörelsekrediten är på 50 mkr. Förvärvskrediten är villkorat ett positivt
kreditkommitté beslut hos Nordea. Kreditkommitteebesluten tas inför varje eventuellt, framtida förvärv.
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden (1 sep- 31 maj) uppgick till 38,4 mkr.
Det övervärde som finns i inventarier och maskiner i HCI har inte tagits upp i balansräkningen då
verksamheten innan övertagandet var förlustbringande. Goodwill avskrivningarna härstammar följaktligen
från tidigare förvärv och från avskrivningar på de anläggningstillgångar som förvärvades i samband med att
koncernen under perioden förvärvade kopparkabelproduktionen från Ericsson i Hudiksvall. The Blue Shift
(TBS) har av Ericsson förvärvat begagnad produktionsutrustning i Fjärran Östern för 2 518 kkr. Denna har
flyttats till TBS egna leverantörer i lågkostnadsländer. Dessa maskiner har bedömts ha en kortare livslängd
än 3 år och har följaktligen skrivits av direkt.
Moderbolaget hade ingen extern omsättning under perioden och gjorde en förlust på 1 435 kkr.
Moderbolagets eget kapital är totalt 63 836 kkr varav bundet 1 237 kkr.

Aktien
Bolagets aktie var from 15 april listat på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO.
Under innevarande bokslutsår har tre stycken aktie-emissioner genomförts:
1. Riktad nyemission om 3 mkr till ledande befattningshavare inom koncernen (dec 2013).
2. Företrädesemission om 19,2 mkr (dec 2013).
3. Riktad nyemission om 27 mkr (feb 2014).
Årsstämman den 19 december 2013 har givit Styrelsen bemyndigande att, med eller utan företrädesrätt,
emittera upptill 2 000 000 st aktier vid förvärv och/eller finansiering av verksamheten och att utge
teckningsoptioner upptill 350 000 st till nya eller befintliga befattningshavare i koncernen. Bemyndigandet
för de 2 000 000 aktierna utnyttjades tillfullo i den riktade nyemissionen februari 2014. Bemyndigandet för
teckningsoptionerna har ej utnyttjats idag och har därmed makulerats eftersom
teckningsoptionsbemyndigandet ej har registrerats hos Bolagsverket inom 6 månader efter stämman.
Totalt antal aktier är innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram 24 342 857 st.

Existerande teckningsoptionsprogram är:
1. Tidigare teckningsoptionsprogram per 2012-12-19 riktat till Bolagets personal uppgår till 600 000
optioner, lösentidpunkt är 2015-12-01 - 2015-12-31.
2. Tidigare ägarna till the Blue Shift (via ERRO Holding AB) erhöll vid förvärvet 720 000
teckningsoptioner, lösentidpunkt är 2016-09-01 - 2016-09-30.
3. Under innevarande bokslutsår har ett teckningsoptionsprogram utgivits då 1 500 000
teckningsoptioner riktade till Bolagets personal, lösentidpunkt 2016-12-01 - 2016-12-31.
Kommande rapporttillfällen
Bokslutskommuniké den 27 oktober 2014
Årsstämma den 18 december 2014
Delårsrapport Q1 den 16 januari 2015
Delårsrapport Q2 den 10 april 2015
Delårsrapport Q3 den 3 juli 2015
Bokslutskommuniké den 22 oktober 2015
Årsstämma den 18 december 2015
Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas slutliga granskning.
Hisings Backa den 4 juli 2014.

Gert Nordin
Verkställande Direktör
Hexatronic Scandinavia AB
Org nr 556168-6360
Exportgatan 47 B
422 46 Hisings Backa
Tel: 031-7425330
För eventuella frågor angående bokslutskommuniké kontakta:
• Göran Nordlund Styrelseordförande 070-433 13 20
• Gert Nordin Verkställande Direktör 070-858 34 20
Hexatronic Scandinavia AB (publ) är en teknik-koncern. I koncernen finns bolagen Hexatronic Cables &
Interconnect Systems AB (Hudiksvall, www.hexatronic.com ), Hexatronic Elektronik och Data AB (Göteborg,
www.hexatronic.se ), Memoteknik AB (Skellefteå, www.memoteknik.se ) och The Blue Shift AB (Stockholm,
www.blueshift.se ). Huvuddelen av koncernens ingående bolag utvecklar, marknadsför och levererar
produkter, komponenter och system för bredbandskommunikation. Dessa bolag säljer sina produkter till
operatörer, telekombolag, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Koncernen har sitt säte i Göteborg
och har ca 120 st anställda. Hexatronic omsatte proforma ca 100 mkr under räkenskapsåret 2012/13 och
förväntas omsätta 320-350 mkr med en EBITDA marginal på 10-12% under innvarande bokslutsår. Koncernen
är listad på Nasdaq OMX First North under tickern HTRO. För mer information se
www.hexatronicscandinavia.se.

Koncernens resultaträkning

Kvartal 3
2014-03-01
2014-05-31

Perioden
2013-09-01
2014-05-31

Kvartal 3
2013-03-01
2013-05-31

Perioden
2012-09-01
2013-05-31

Helår
2012-09-01
2013-08-31

170 295
0
170 295

357 037
0
357 037

21 263
0
21 263

56 975
0
56 975

70 958
16
70 974

-93 041
-29 937
-28 498
18 819

-199 794
-56 970
-55 876
44 396

-13 335
-3 086
-3 317
1 525

-36 751
-7 488
-8 589
4 147

-46 912
-8 934
-10 820
4 308

-3 327

-4 841

-421

-1 004

-1 406

15 492

39 555

1 104

3 143

2 902

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

0
71
15 563

0
-170
39 385

1
-274
831

1
-612
2 532

41
-566
2 377

Skatt på årets resultat

-3 424

-8 880

0

0

56

Periodens resultat

12 139

30 504

831

2 532

2 433

Rörelsens intäkter m.m
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Koncernens balansräkning

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran

Perioden
2013-09-01
2014-05-31

Perioden
2012-09-01
2013-05-31

Helår
2012-09-01
2013-08-31

12 249

5 310

5 011

99 702

10 783

11 034

107 558

10 871

11 020

379

69

77

Övriga fordringar

7 372

818

3 020

Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Summa kortfristiga fordringar

3 929

692

371

119 238

12 450

14 488

58 799

556

290

Summa omsättningstillgångar

277 740

23 789

25 812

Summa tillgångar

289 989

29 099

30 823

Kassa och bank

Koncernens balansräkning

Perioden

Perioden

Helår

2013-09-01

2012-09-01

2012-09-01

2014-05-31

2013-05-31

2013-08-31

1 217

595

615

208
67 592
30 504
99 521

268
10 175
2 532
13 570

304
12 020
2 433
15 371

102
19 580
19 682

160
0
160

93
0
93

0
44 506
0
44 506

1 962
0
5 284
7 246

3 412
0
4 597
8 009

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
Aktiekapital
Bundna reserver
Fria reserver
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatt
Avsättning
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Checkkredit
Övriga långfristiga skulder
Låneskulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

80 630
17 655
7 506

4 993
0
1 107

3 867
0
1 538

20 489
126 280

2 023
8 123

1 944
7 350

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

289 989

29 099

30 823

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

157 166
4 465

10 200
0

17 580
0

Koncernens kassaflödesanalys

Perioden
2013-09-01
2014-05-31

Perioden
2013-09-01
2014-02-28

Perioden
2012-09-01
2013-05-31

Helår
2012-09-01
2013-08-31

39 057
-170
-470
38 417

-2 463
-240
-313
-3 016

666
-612
-305
-251

-2 928
-525
169
-3 284

-4 462

-1 231

-5 804

-5 898

-4 462

-1 231

-5 804

-5 898

-24 950
49 504
24 554

-10 455
49 504
39 049

6 438
20
6 458

7 202
1 825
9 027

58 509
290
0
58 799

34 802
290
0
35 092

403
446
-293
556

-155
446
0
291

Koncernens nyckeltal

Kvartal 3
2014-03-01
2014-05-31

Perioden
2013-09-01
2014-05-31

Kvartal 3
2013-03-01
2013-05-31

Perioden
2012-09-01
2013-05-31

Helår
2012-09-01
2013-08-31

Nettomsättningstillväxt
EBITDA marginal
Rörelsemarginal
Soliditet
Resultat per aktie(kr)
Resultat per anställd (tkr)
Kassalikviditet
Antal anställda
Antal aktier

701%
11,1%
9,1%
34,3%
0,4987
103
1,4
118
24 342 857

527%
12,4%
11,1%
34,3%
1,2531
259
1,4
118
24 342 857

86%
7,3%
5,5%
46,6%
0,2128
169
2,0
15
11 900 000

86%
7,3%
5,5%
46,6%
0,2128
169
2,0
15
11 900 000

81%
6,1%
4,1%
49,9%
0,1802
162
2,0
15
13 500 000

Den löpande verksamheten
Netto in- och utbetalningar kunder,
leverantörer och anställda
Erlagd ränta
Betald/ Återbetalad inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella
tillångar
Kassaflöde från Investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändringar långfristiga skulder
Periodens nyemissioner
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

