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Delårsrapport   Stockholm den 19 oktober 2015 

 

 

 

Tredje kvartalet och första nio månaderna 2015 
 

 Koncernens nettoomsättning tredje kvartalet uppgick till 5 882,9 (n.a.) TEUR. 

 Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 1 000,1 (n.a.) TEUR.  

 Koncernens resultat har under perioden belastats med avskrivningar som uppgick till 9,7 (n.a) TEUR. 

 Resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till 1 016,0 (n.a.) TEUR varav minoritetens andel 

uppgick till21,6 (n.a.) TEUR. Resultat per aktie uppgick till € 0,0040 (n.a.).  

 Nettoinvesteringar under niomånadersperioden uppgick till 1 565,2 (n.a.) TEUR. 

 Eget kapital i koncernen uppgick till 3 107,8 (n.a.) TEUR, vilket motsvarar en soliditet på 33,3 (n.a.) %. 

 

 
 

 
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA: 
Magnus Stuart 
IR ansvarig, Cognosec AB 
Telefon: +46 706 211 350 
E-post: magnus.stuart@chieftain.se  
 
 
 
OM COGNOSEC 
Cognosec AB (publ) är en koncern som är verksam inom Cybersecurity, med huvudkontor i Stockholm. 
Verksamheten bedrivs internationellt genom dotterbolag i Europa, Sydafrika, Kenya, och Förenade 
Arabemiraten. Koncernen levererar Cybersäkerhet i syfte att förstärka sina kunders skydd mot oönskade 
intrång och för att effektivt förhindra olika former av informationsstölder. Bolagets kunder återfinns i flera 
branscher, bland annat bank och finans, regeringskanslier och offentliga myndigheter, sjukvård, tillverkning och 
detaljhandel. Cognosec hade pro forma intäkter om ca 10 000 TEUR under helåret 2014. Bolaget har beslutat 
att ansöka om notering på Nasdaq OMX First North Stockholm under tredje kvartalet 2015. För mer 
information, besök gärna www.cognosec.se. 

juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep Jan-Juni Helår

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Rörelsens intäkter (TEUR) 5 882,9 n.a. n.a. 12 253,1 n.a. n.a. 6 370,2 n.a.

Periodens kassaflöde (TEUR) -95,3 n.a. n.a. -95,3 n.a. n.a. 931,6 n.a.

Rörelseresultat (TEUR) 1 000,1 n.a. n.a. 1 692,5 n.a. n.a. 692,4 n.a.

Rörelsemariginal (procent) 17,0 n.a. n.a. 13,8 n.a. n.a. 10,9 n.a.

Resultat efter skatt (TEUR) 1 016,0 n.a. n.a. 1 709,7 n.a. n.a. 693,7 n.a.

Resultat per aktie efter utspädning (EUR) 0,0041 n.a. n.a. 0,0062 n.a. n.a. 0,0021 n.a.

KONCERNEN: Finansiella nyckeltal diff % diff %

mailto:magnus.stuart@chieftain.se
http://www.cognosec.se/


 

2 
 

 
Kommentarer från Styrelseordförande Kobus Paulsen 
 

Bästa Aktieägare, 
 
Det är med tillfredställelse och glädje jag lämnar 
mina kommentarer på Cognosecs andra 
delårsrapport som redovisar Bolagets resultat från 
det tredje kvartalet och de första nio månaderna av 
2015. 
 
Våra intäkter växer starkt – gruppens sammanlagda 
fakturering under tredje kvartalet översteg 5,8 
Miljoner Euro, - det är också affärer med god 
lönsamhet: Resultatet under tredje kvartalet 
uppgick till 1,0 Miljon Euro. 
 
Cognosecs styrelse har beslutat tidigarelägga 
publiceringen av redovisningen av dessa resultat för 
att säkerställa att alla nuvarande och potentiella 
aktieägare får information om den starka 
resultatutvecklingen i vår verksamhet. Särskilt mot 
bakgrund av att Cognosecs erbjudande att teckna 
aktier förlängts och att notering på Nasdaq First 
North planeras ske redan i november. 
 
Resultaten talar för sig själv: Cognosecs verksamhet 
är skalbar, med god lönsamhet, vi har en 
multiprodukt strategi och jobbar i flera 
jurisdiktioner, på marknader som vi vet har en 
enorm potential. 
 
Detta kvartal har vi tecknat vårt största kundavtal 
någonsin: en stor Sydafrikansk bank, med en 
fullskalig utbyggnad av våra produkter och tjänster 
över 3 år. 
 

Jag är mycket stolt över att kunna tillkännage detta, 
och att vår planerade notering på NASDAQ First 
North kommer att ge oss en förstärkt internationellt 
position med ökad kraft i marknadsföringen av våra 
tjänster. 
 
Vi etablerar nu vår bas i Stockholm. De ger oss 
möjlighet att utveckla både kund och andra 
samarbetsrelationer i den Skandinaviska 
marknaden. 
 
I Mellanöstern och Afrika har vi skapat ett nytt 
varumärke för vår verksamhet som ”Credence 
Security” (tidigare ARM). Detta ger oss möjlighet att 
bättre harmonisera vårt erbjudande till de olika 
marknaderna. 
 
Geografiskt har vi också etablerat ett kontor i 
London.  Vi kommer inom kort att tillkännage 
utnämningen av VD där.  
 
Styrelsen och ledningen bedömer att Cognosec är 
väl positionerat för att skapa intressanta 
affärsmöjligheter. Koncernens verksamhet har 
genom den senaste tidens framsteg, öppnat för 
stark omsättningstillväxt med en minst bibehållen 
lönsamhet under fjärde kvartalet 2015. 
 
Nästa redovisning lämnas vid bokslutskommunikén 
för 2015, vilket planeras äga rum 25 februari 2016 
 
London i oktober 2015, 
J A (Kobus) Paulsen, Styrelsens ordförande 
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VERKSAMHETSÖVERSIKT 

 

MARKNADEN  
Marknaden för cybersäkerhet drivs liksom de senaste åren, av de många teknologiska framstegen när det gäller 

att bland annat sammanlänka telefoninät och internet med organisationers interna system och interna nätverk. 

Under 2015 har denna trend förstärkts och Cognosec konstaterar att efterfrågan är oförändrat stark för 

Bolagets dotterbolag i Afrika och Mellanöstern. 

 

I Europa är marknaden fortsatt stark men kunderna uppvisar en annan mognad. Det innebär också att tillväxten 

är lägre än för de marknader där Bolaget bedriver sin verksamhet i Afrika och Mellanöstern. 

 
PROJEKT OCH LEVERANSER 
Under tredje kvartalet har omfattningen på dotterbolagens leveranser ökat. Särskilt DRS har ökat sin försäljning 

och bland annat tecknat ett avtal om en treårig förlängning av uppdrag för en ledande Sydafrikansk bank. 

Avtalet är omfattande och betydelsefullt för Cognosec. 

 

Koncernens dotterbolag i Förenade Arabemiraten har under perioden bytt namn och heter fortsättningsvis 

CREDENCE SECURITY. Leveransvolymen har ökat markant under tredje kvartalet. 

 

Cognosec har inlett arbetet att etablera självständig verksamhet i London under tredje kvartalet. En ny VD för 

Cognosec UK, kommer snart att utses och offentliggöras. 

 

DOTTERBOLAGENS VERKSAMHETER 
 
Fördelning mellan olika marknader framgår av tabellen nedan:  
 

 
 
I huvudsak består koncernens samlade försäljningsintäkter till två tredjedelar av intäkter från försäljning av 
teknologilicenser och en tredjedel av intäkter från konsultverksamhet. Denna fördelning skiljer sig mellan 
koncernens olika dotterbolag. 

 
KUNDER 
Bolaget återkommer i nästa delårsrapport med detaljerad information. Ingen detaljerad information lämnas i 
denna delårsrapport. 

 
 
TEKNIKPARTNERS 
Flera av koncernens medarbetare har i London och Wien utbildats hos koncernens teknik partners under 
perioden. Detta har resulterat i att vi nu har ökat antalet multi-certifierade medarbetare.  

 
 

KONCERNENS ORDERSTOCK 
Ingen detaljerad information lämnas under denna rubrik för verksamheten under årets första nio månader. 
 

 

TEUR juli-sept Andel juli-sept Andel jan-sept Andel jan-sept Andel jan-dec

ÖVERSIKT FÖRSÄLJNING 2015 % 2014 % 2015 % 2014 2014 2014

DRS LTD (Sydafrika) 4 203,5 71,5 n.a. n.a. n.a. 8 550,1 69,8 n.a. n.a. n.a. n.a.

ARM LTD (Sydafrika) 268,1 4,6 n.a. n.a. n.a. 1 084,1 8,8 n.a. n.a. n.a. n.a.

Credence Securi ty LTD (UAE) 1 093,3 18,6 n.a. n.a. n.a. 1 999,9 16,3 n.a. n.a. n.a. n.a.

PTL (Kenya) 318,1 5,4 n.a. n.a. n.a. 619,0 5,1 n.a. n.a. n.a. n.a.

Cognosec AB (Sverige) 0,0 0,0 n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 n.a. n.a. n.a. n.a.

Summa tredje halvåret 2015 5 882,9 100,0 n.a. n.a. n.a. 12 253,1 100,0 n.a. n.a. n.a. n.a.

diff %diff %
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FINANSIELL INFORMATION 
 

DELÅRSRAPPORTENS JÄMFÖRELSESIFFROR 
Eftersom både moderbolaget Cognosec AB och 
koncernen saknar relevanta jämförelser för 
motsvarande perioder 2014, används nedan första 
halvåret 2015 som jämförelse för både koncernen 
och moderbolaget. 
 
Noteras att Cognosec redovisade första och andra 
kvartalen som ett halvårsresultat. 
 

PERIODENS RESULTAT  
KONCERNEN 
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 
5 882,9  (6 370,2 för första halvåret) TEUR. Resultat 
efter skatt uppgick till 1 000,1 (692,4 för första 
halvåret) TEUR.  
 
Minoritetens andel uppgår till 21,6 TEUR (168,0.) 
 
Avskrivningar har påverkat resultatet under 
perioden med -9,7 (-33,7) TEUR. Kassaflödet 
uppgick för perioden till -95,3 (931,6) TEUR. 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets resultat för tredje kvartalet uppgick 
till -51,9 (0) TEUR. 
 

FINANSIELL STÄLLNING 
KONCERNEN 
Koncernen hade per den 30 september likvida medel 
som uppgick till 244,1 (1 321,3) TEUR. Soliditeten 
uppgick till 33,3 (36,1) procent. 
 
Koncernens egna kapital uppgick till 3 107,8 (2 269,3) 
TEUR, vilket motsvarar 0,0127 (0,009) € per aktie. 
 
Under tredje kvartalet 2015 har Koncernen inte 
lämnat någon utdelning på aktier. 
 
Cognosec koncernen har per 30 september 2015 inga 
långfristiga skulder till banker eller kreditinstitut. 
 

INVESTERINGAR 
KONCERNEN  
Koncernens nettoinvesteringar under tredje kvartalet 
i anläggningstillgångar uppgår till 80,2 TEUR (45,8).  
 
Av detta belopp utgörs 75,0 TEUR av immateriella 
rättigheter som förvärvats från Cognosec GmbH, i 
enlighet med det avtal som ingicks 1 juni och som 
redovisades i halvårsrapporten. 
 
MODERBOLAGET 
Redovisad goodwill har i samband med tredje 
kvartals bokslut avskrivits med 5 procent 
motsvarande 9,6 TEUR. 
 

INKOMSTSKATT  
Inga skatter har betalats under perioden. 
Koncernens uppskjutna skattefordran uppgår 30 
juni till 12,0 (13,8) TEUR. 
 

MEDARBETARE 
KONCERNEN 
Koncernens medarbetare är anställda i de 
operativt verkande dotterbolagen: 

1. ARM(AFRICA) LTD (African Risk Mitigation) 
2. PROFESSIONAL TECHNOLOGIES LTD  
3. CREDENCE SECURITY (UAE)  
4. Dynamic Recovery Services DRS (SA) 

 
Därutöver har moderbolaget Cognosec AB en 
extern VD och en IR ansvarig som bägge är knutna 
till Bolaget på konsultbasis. 
 
Koncernens medelantal anställda per den 30 
september uppgick till åttiotre (n.a.), varav två 
medarbetare är knutna till koncernen på 
konsultbasis.  
 
Sydafrika  57 
Kenya  17 
Förenade Arabemiraten   7 
Sverige   2 
 

LIKVIDITETSGARANTIER 
Cognosec AB har inför den planerade noteringen 
och handeln i Cognosecs aktie på Nasdaq First 
North avtalat om att Mangold Fondkommission AB 
skall vara likviditetsgarant. 
 

CERTIFIED ADVISOR 
Cognosec AB har inför den planerade noteringen 
och handeln i Cognosecs aktie på Nasdaq First 
North avtalat om att Eminova Fondkommission AB 
skall vara Bolagets Certified Advisor. 
 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 
UC Group som kontrolleras av Cognosecs 
huvudägare Kobus Paulsen, tillhandahåller för 
närvarande tjänster till Cognosec. Dessa tjänster är 
enligt styrelsens uppfattning tillhandahållna på 
marknadsmässiga villkor och kostnaderna uppgår 
fram till och med december 2015 till ett belopp 
som inte beräknas överstiga 25 000 EUR. 
 

AKTIEDATA 
Cognosec AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie 
omfattas av avstämningsförbehåll, dvs. Bolagets 
aktiebok förs av Euroclear Sweden AB 
 
Bolagets registrerade aktiekapital per 30 
september 2015 uppgick till 612 000 SEK fördelat 
på 244,8 miljoner aktier med kvotvärde 0,0025 kr. 
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Därtill kommer en pågående och betald nyemission 
på 2,8 miljoner aktier som ökar aktiekapitalet med 
7 000 SEK . 
 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer för 
Cognosec AB omfattar affärsrisker beträffande 
leveranser av kontrakterade projekt och betalning 
av dessa, ekonomiska risker (t.ex. risker relaterade 
till valutor, räntor, motparter, framtida 
kapitalbehov), marknadsrisker (t.ex. konkurrens, 
förändringar i efterfrågan) och risker rörande 
lokala förhållanden i de länder där koncernen 
bedriver sin verksamhet infrastruktur och risken 
för förseningar till följd av olika störning i leverans 
av kontrakterade projekt. 
 

REDOVISNINGSPRINCIPER  
Delårsrapporten har för koncernen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt 
Lagen om värdepappersmarknaden. 
 
Moderföretaget har vid upprättandet av 
föreliggande delårsrapport tillämpat samma 
redovisnings- och värderingsprinciper, som för 
koncernen. För 2013 och 2014 är årsredovisningar 
upprättade i enligt bokföringslagen och BFNAR 
2008:1. 
 

DELÅRSRAPPORTERING 
Tredje kvartalet 2015 är det andra tillfälle då 
Cognosec AB (publ) lämnar delårsrapport som 
publikt bolag.  
 
Av detta skäl saknas relevanta jämförelsesiffror för 
både tredje kvartalet och niomånadersperioden. 
 
Det är Bolagets avsikt att fortsättningsvis lämna 
delårsrapport kvartalsvis och i detta format. 
Uppgifter om kommande rapporteringstillfällen 
framgår av uppställning nedan. 
 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
Cognosec har inlämnat en ansökan om notering vid Nasdaq First North under oktober månad 2015. 
 

VALBEREDNING OCH ÅRSSTÄMMA 
Cognosec har inte fattat några beslut om valberedning inför årsstämman 2016. 
Bolaget planerar att genomföra årsstämman avseende räkenskapsåret 2015 i Stockholm under maj 2016. 

 
KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLEN 
Bokslutskommuniké 2015    25 februari 2016 
Första kvartalet 2016    16 maj 2016 
Andra kvartalet 2016    26 augusti 2016 
Tredje kvartalet 2016    18 oktober 2016 
 

INTYGANDE OCH UNDERSKRIFTER 
Styrelsen och verkställande direktören intygar att denna sammanfattade finansiella rapport ger en sann och 
rättvisande bild av Bolaget och Koncernens verksamhet, operativa resultat och finansiella position samt att den 
speglar de materiella risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen och koncernens bolag står inför.  
 
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 
 
Stockholm 19 oktober 2015 
 

 
Styrelsen för Cognosec AB (publ) org nr 556135-4811 
 
 
 
Jacobus Paulsen David Blunkett  Patrick Boylan 
Styrelseordförande  
 
 
 
Daniel Holden  Neira Jones  Magnus Stuart 
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2015 2014 2015 2014 2015 2014

Nettoomsättning 5 882,9 n.a. 12 253,1 n.a. 6 370,2 n.a.

Kostnad för sålda varor -3 924,3 n.a. -7 982,0 n.a. -4 057,7 n.a.

Bruttoresultat 1 958,6 n.a. 4 271,1 n.a. 2 312,6 n.a.

Försäljningskostnader -586,9 n.a. -1 747,5 n.a. -1 160,6 n.a.

Administrationskostnader -361,9 n.a. -788,2 n.a. -426,3 n.a.

Forsknings-och utvecklingskostnader 0,0 n.a. 0,0 n.a. 0,0 n.a.

Övriga rörelsekostnader 0,0 n.a. 0,0 n.a. 0,0 n.a.

Avskrivningar -9,7 n.a. -42,9 n.a. -33,2 n.a.

Summa rörelsekostnader -958,4 n.a. -2 578,6 n.a. -1 620,2 n.a.

0,0 0

Rörelseresultat 1 000,1 n.a. 1 692,5 n.a. 692,4 n.a.

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

som är anläggningstillgångar 0,0 n.a. 0,0 n.a. 0,0 n.a.

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 14,3 n.a. 19,3 n.a. 4,9 n.a.

Räntekostnader och liknande resultatposter 1,5 n.a. -2,0 n.a. -3,6 n.a.

Summa resultat från finansiella poster 15,9 n.a. 17,2 n.a. 1,3 n.a.

Resultat efter finansiella poster 1 016,0 n.a. 1 709,7 n.a. 693,7 n.a.

Skatt på periodens resultat 0,0 n.a. 0,0 n.a. 0,0 n.a.

PERIODENS RESULTAT 1 016,0 n.a. 1 709,7 n.a. 693,7 n.a.

SUMMA NETTORESULTAT FÖR PERIODEN 1 016,0 n.a. 1 709,7 n.a. 693,7 n.a.

Hänförligt till:

Moderföretagets ägare 994,4 n.a. 1 520,1 n.a. 525,7 n.a.

Minoritetsintresse 21,6 n.a. 189,6 n.a. 168,0 n.a.

Periodens resultat per aktie före utspädning (€/aktie) 0,0041 n.a. 0,0062 n.a. 0,0021 n.a.

Periodens resultat per aktie efter utspädning (€/aktie) 0,0040 n.a. 0,0061 n.a. 0,0021 n.a.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(Tusen Euro)

jan-septjuli-sept jan-juni

2015 2014 2015 2014 2015 2014

Nettoomsättning 0,0 n.a. 0,0 n.a. 0,0 n.a.

Rörelseomkostnader -50,0 n.a. -50,0 n.a. 0,0 n.a.

Bruttoresultat -50,0 n.a. -50,0 n.a. 0,0 n.a.

Avskrivningar -1,9 n.a. -1,9 n.a. 0,0 n.a.

Summa rörelsekostnader -1,9 n.a. -1,9 n.a. 0,0 n.a.

n.a.

Rörelseresultat -51,9 n.a. -51,9 n.a. 0,0 n.a.

Finansiella poster 0,0 n.a. 0,0 n.a 0,0 n.a.

Resultat efter finansiella poster -51,9 n.a. -51,9 n.a. 0,0 n.a.

Skatt 0,0 n.a. 0,0 n.a. 0,0 n.a.

PERIODENS RESULTAT -51,9 n.a. -51,9 n.a. 0,0 n.a.

juli-sept

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

jan-sept jan-juni

(Tusen Euro)
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KASSAFLÖDESANALYS
(Tusen Euro)

2015 2014 2015 2014

jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept

Resultat efter finansnetto 1 692,5 0 -51,9 0

Justering ej kassaflödespåverkande poster 42,9 n.a. 1,9 n.a.

Operativt kassaflöde 1 735,4 n.a. -50,0 n.a.

Betalda skatter -0,5 n.a. 0,0 n.a.

Förändringar i rörelsekapital -1 702,3 n.a. 85,7 n.a.

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32,6 n.a. 35,7 n.a.

Förvärv av anläggningstillgångar -126,0 n.a. -74,8 n.a.

Investeringar i aktier -1 439,2 -1 400,0 n.a.

Försäljning av anläggningstillgångar 0,0 n.a. 0,0 n.a.

Kassaflöde investeringsverksamheten -1 565,2 n.a. -1 474,8 n.a.

Nyemission 1 439,2 n.a. 1 439,2 n.a.

Ökning av låneskuld  0,0 n.a. 0,1 n.a.

Amortering av skuld 0,1 n.a. 0,0 n.a.

Räntekostnader -2,0 n.a. 0,0 n.a.

Kassaflöde finansieringsverksamheten 1 437,3 n.a. 1 439,3 n.a.

Periodens kassaflöde -95,3 n.a. 0,2 n.a.

Likvida medel vid årets början 368,0 n.a. 19,9 n.a.

Kursdifferenser i likvida medel -28,5 n.a. 0,1 n.a.

Likvida medel vid periodens slut 244,1 n.a. 20,3 n.a.

KONCERNEN MODERBOLAGET
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BALANSRÄKNINGAR

(Tusen Euro)

2015 2014 2015 2015 2014 2015

30-sep 31-dec 30-jun 30-sep 31-dec 30-jun

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar           99,4 n.a. 112,3 0,0 n.a. 0,0

Imateriella anläggningstillgångar 72,9 n.a. 0,0 72,9 n.a. 0,0

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 0,0 n.a. 0,0 1 088,9 n.a. 1 088,9

Goodwill 349,6 n.a. 359,0 0,0 n.a. 0,0

Fordringar på dotterbolag 0,0 n.a. 0,0 0,0 n.a. 0,0

Uppskjuten skattefordran 12,0 n.a. 13,8 0,0 n.a. 0,0

Andra långfristiga fordringar 311,2 n.a. 311,2 311,2 n.a. 311,2

Summa anläggningstillgångar 845,1 n.a. 796,3 1 472,9 n.a. 1 400,0

Omsättningstillgångar

Lager, ej resultatavräknade projekt 1 359,6 n.a. 294,9 0,0 n.a. 0,0

Kortfristiga fordringar 563,3 n.a. 0,0 39,2 n.a. 39,2

Kundfordringar 6 215,1 n.a. 3739,8 1,4 n.a. 1,4

Övriga fordringar 109,4 n.a. 125,8 0,0 n.a. 0,0

Kassa & Bank 244,1 n.a. 1321,4 20,3 n.a. 20,3

Summa omsättningstillgångar 8 491,6 n.a. 5481,9 60,9 n.a. 60,9

0,0

SUMMA TILLGÅNGAR 9 336,6 n.a. 6278,2 1 533,8 n.a. 1 460,9

2015 2014 2015 2015 2014 2015

SKULDER OCH EGET KAPITAL 30-sep 31-dec 30-jun 30-sep 31-dec 30-jun

Eget kapital

Aktiekapital 66,2 n.a. 90,6 66,2 n.a. 66,2

Övrigt tillskjutet kapital 1 399,8 n.a. 1 375,6 1 400,0 n.a. 1 400,0

Balanserade vinstmedel 341,8 n.a. -6,8 -11,2 n.a. -11,3

Periodens vinst/förlust 994,4 n.a. 525,7 -51,9 n.a. 0,0

Eget kapital utan bestämmande inflytande 305,7 n.a. 284,2 0,0 n.a. 0,0

Summa eget kapital 3 107,8 n.a. 2 269,3 1 403,1 n.a. 1 454,9

Långfristiga skulder 0,0 n.a. 0,0 0,0 n.a. 0,0

kortfristiga skulder

Interimskulder 0,0 n.a. 0,0 0,0 n.a. 0,0

Skuld till koncernbolag 0,0 n.a. 0,0 74,8 n.a. 0,0

Leverantörsskulder 6 021,6 n.a. 3 838,1 56,0 n.a. 6,0

Skatteskulder 109,0 n.a. 69,8 0,0 n.a. 0,0

Förutbetalda intäkter 0,0 n.a. 0,0 0,0 n.a. 0,0

Avsättningar 98,3 n.a. 101,0 0,0 n.a. 0,0

Summa kortfristiga skulder 6 228,8 n.a. 4 008,9 130,7 n.a. 6,0

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 9 336,6 n.a. 6 278,2 1 533,9 n.a. 1 460,9

TILLGÅNGAR
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(Tusen Euro)

2015 2014 2015 2014

jan-sept jan-sept jan-sept jan-sept

Eget kapital vid periodens ingång 20,2 n.a. 15,7 n.a.

Nyemission 1 439,2 n.a. 1 439,2 n.a.

Emissionskostnader 0,0 n.a. 0,0 n.a.

Ej registrerad nyemission 0,0 n.a. 0,0 n.a.

Periodens resultat 1 520,1 n.a. -51,9 n.a.

Valutakursdifferenser -177,1 n.a. 0,0 n.a.

Eget kapital vid periodens utgång 2 802,4 n.a. 1 403,0 n.a.

KONCERNEN MODERBOLAGET




