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    Stockholm den 20 augusti 2015 

 

 

 
Första halvåret 2015 
 

 Koncernens nettoomsättning första halvåret uppgick till 6 370 (n.a.) TEUR. 

 Rörelseresultatet för första halvåret uppgick till 692,4 (n.a.) TEUR.  

 Koncernens resultat har under perioden belastats med avskrivningar som uppgick till 33,2 (n.a) TEUR. 

 Resultat efter skatt för första halvåret uppgick till 693,7 (n.a.) TEUR varav minoritetens andel uppgick 

till 168,0 (n.a.) TEUR. Resultat per aktie uppgick till € 0,0021 (n.a.).  

 Nettoinvesteringar uppgick till 1 485 (n.a.) TEUR. 

 Eget kapital i koncernen uppgick till 2 269,3 (n.a.) TEUR, vilket motsvarar en soliditet på 36,1 (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 verksamt inom cybersäkerhet och bedriver sin verksamhet genom det svenska 
moderbolaget samt framförallt genom dotterbolag i Sydafrika, Kenya, och Förenade Arabemiraten. Koncernen 
levererar tjänster och teknologilicenser i syfte att förstärka sina kunders skydd mot oönskade intrång och för 
att förhindra olika former av informationsstölder. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige. Cognosec hade 
pro forma intäkter om ca 10 000 TEUR under 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. 

 

jan-juni jan-juni jan-dec jan-dec

2015 2014 2014 2013

Rörelsens intäkter (TEUR) 6 370,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Periodens kassaflöde (TEUR) 931,6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Rörelseresultat (TEUR) 692,4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Rörelsemariginal (procent) 10,9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Resultat efter skatt (TEUR) 693,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

KONCERNEN: Finansiella nyckeltal diff % diff %

mailto:magnus.stuart@chieftain.se
http://www.cognosec.se/
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Kommentarer från Styrelseordförande Kobus Paulsen 
 

Bästa Aktieägare, 
 
Det går nästan inte en dag utan att det finns en 
artikel om cyberbrott i media. Det är på denna 
marknad som Cognosec verkar. 
 
De första bitarna är nu på plats i arbetet med att 
bygga upp Cognosec till en ledande aktör. Denna 
halvårsrapport är den första som koncernen 
publicerar. 
 
Med en omsättning på 6 370 TEUR och ett resultat 
på 692,4 TEUR finns goda möjligheter att Bolaget 
har förutsättningarna att leverera en årsomsättning 
i storleksordningen 15 000 TEUR. 
 
Cirka 80 procent av vår fakturering sker från den 
Sydafrikanska verksamheten. Vårt mål är att denna 
siffra ska reduceras till cirka 70-75 procent inom en 
12 månadersperiod genom ökad försäljning på 
andra marknader. 
 
De verksamheter som helt är fokuserade på 
mjukvarulicenser står för två tredjedelar av vår 
omsättning. 
 
Orderingången är god. Min bedömning är att 
koncernen för helåret 2015 har goda 
förutsättningar att uppfylla tillväxtmålet på minst 
15 % tillväxt per år. 
 
Cybersäkerhetsbranschen består av aktörer som 
äter eller blir uppätna av andra. Vi studerar för 
tillfället ett antal förvärv. Det är ännu för tidigt att 
avgöra när dessa kan genomföras.  
 
Cognosec har åtagit sig att under första halvåret 
2015 leverera flera omfattande projekt. Koncernens 
teknologiska kompetens, effektivitet och kvaliteten 
i arbetsprocesserna är hörnstenar för att skapa 
goda resultat för våra kunder. 
 
Som Cognosecs styrelseordförande följer jag 
noggrant utvecklingen på den globala 
Cybersäkerhetsmarknaden. Jag konstaterar att den 
växer starkt. Cognosec är positionerad på de 
geografiska marknaderna som växer snabbast även 
in cybersäkerhetsmarknaden.    
 
Nästan alla stora bolag har idag affärsmodeller som 
hanteras av många integrerade IT-system, i många 
olika miljöer med direkt access till många kunder, 
många leverantörer och ofta i samarbete med 
externa callcenters. Detta är en ytterst komplex och 
känslig struktur som är sårbar för externa intrång. Vi 
ser en ny situation för de allra flesta IT 
säkerhetsavdelningar. Behovet av extern 
kompetens inom specialistområdet cybersäkerhet 

har ökat dramatiskt som en följd av den ökade 
komplexiteten. 
 
För tio år sedan handlade IT säkerhet till stor del om 
att skydda enskilda system och säkerställa att 
användarna hade en säker access till aktuella 
system. IT-säkerhet administrerades då av 
organisationens IT-avdelning. Idag är Cybersäkerhet 
är numera en strategisk fråga som handlar om 
affärsverksamhet och är starkt förknippad med 
uthållig lönsamhet. 

 
Där är min uppfattning att de företag som är 
fullserviceföretag precis som Cognosec har ett 
försprång på marknaden. 
 
Cyberskydd är inte bara en fråga om tillgång till 
data. Det är också en fråga om att tillhandahålla 
korrekt data. Detta senare område håller på att bli 
allt viktigare.  
 
Cyberrymden är för många företag förknippat med 
stark tillväxt, men det finns också ett risktagande.   

 
Cognosec koncernen har byggt en organisation av 
högt kompetenta medarbetare. Ett hinder för 
expansionen är att det blir allt svårare att hitta nya 
och kompetenta medarbetare. Det räcker inte med 
tillgång till avancerad teknologi, Cognosec strävar 
efter att våra medarbetare ska kunna fungera som 
rådgivare, säkerhetsanalytiker och för att medverka 
i genomförandet av förändringar. Högt kompetenta 
medarbetare står högt upp på vår agenda. 
 
Vi växer. Nästa steg är att vidareutveckla våra 
aktiviteter i Afrika, Mellanöstern och Skandinavien 
samt etablera oss i USA.  
 
Cognosec möts av stort intresse och jag hoppas 
kunna återkomma i Cognosecs kommande 
kvartalsrapporter med redovisning av nya kundavtal 
och utvecklingen av vår verksamhet. 
 
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 tillväxt och en accelererad lönsamhet under 
andra halvåret 2015. 
 
Nästa redovisning lämnas när Bolaget redovisar 
rapporten för 2015 första nio månader av 2015, 
vilket planeras äga rum den 17 november 2015 
 
London i augusti 2015, 
J A (Kobus) Paulsen, Styrelsens ordförande 
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VERKSAMHETSÖVERSIKT 

 
 

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

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 verksamhet i Afrika och Mellanöstern. 

 
 
PROJEKT OCH LEVERANSER 
Under första halvåret har dotterbolagens leveranser skett i enlighet med kundavtalen och i huvudsak följt 

avtalade tidsplaner. Leveransvolymen har gradvis ökat mellan första och andra kvartalet. 

 

 

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. Dotterbolagen ARM i Sydafrika och ARM Förenade Arabemiraten har en högre 
andel intäkter från försäljning av teknologilicenser. 

 
 

KUNDER 
Ingen detaljerad information lämnas under denna rubrik för första halvårets verksamhet. Avsikten är att lämna 
detaljerade informationer i rapporten över de första nio månaderna och tredje kvartalet. 

 
 
TEKNIKPARTNERS 
Ingen detaljerad information lämnas under denna rubrik för första halvårets verksamhet. Avsikten är att lämna 
detaljerade informationer i rapporten över de första nio månaderna och tredje kvartalet. 

 
 
KONCERNENS ORDERSTOCK 
Ingen detaljerad information lämnas under denna rubrik för första halvårets verksamhet. Avsikten är att lämna 
detaljerade informationer i rapporten över de första nio månaderna och tredje kvartalet. 
 

 

 

TEUR jan-juni Andelar jan-juni Andelar jan-dec jan-dec

ÖVERSIKT FÖRSÄLJNING 2015 % 2014 % Diff % 2014 2013 Diff %

DRS LTD (Sydafrika) 4 346,5 68,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ARM LTD (Sydafrika) 816,1 12,8 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

ARM LTD (UAE) 906,7 14,2 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

PTL (Kenya) 301,0 4,7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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

Summa första halvåret 2015 6 370,2 100,0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
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UTVECKLINGEN AV COGNOSEC KONCERNEN UNDER 2015 
 
1 januari 2015 Moderbolaget beslutar att byta namn till Cognosec AB och förvärvar aktier i två 

bolag i Sydafrika, ett i Kenya och ett i Förenade Arabemiraten. I samtliga bolag 
utom DRS Ltd i Sydafrika ägs bolagen till 100 %. I DRS Ltd ägs 75,8 % av 
aktierna. Cognosecs verksamhet bedrivs i koncernform från 1 januari 2015. 

  

  
 

23 april 2015  Cognosec AB genomför en extrastämma.  
Ny styrelse väljs i Cognosec AB. 
Bolaget beslutar om att genomföra en riktad nyemission som ökar 
aktiekapitalet från SEK 250 000 med SEK 362 000  till SEK 612 000 kronor. 
Bolaget beslutar att antalet utestående aktier ökas från 250 000 till 
612 000 000 och nedsätter genom en omvänd split 1:2 det totala antalet aktier 
till 306 000 000 stycken. 
Bolaget antar en ny Bolagsordning. 
Bolaget får status som publikt bolag 
Bolagets nya namn registreras av Bolagsverket 
Bolaget utser Patrick Boylan till VD 

 
19 maj 2015 Cognosec AB genomför en extrastämma. 

Härvid beslutas om en omvänd split 10:8 vilket innebär att antalet aktier 
minskas från 306 000 000 med 61 200 000 till 244 800 000  aktier med det nya 
kvotvärdet SEK 0,0025. 

 
31 maj 2015 Cognosec AB genomför en extra stämma. 

Bolaget beslutar om en riktad nyemission om 2 800 000 nyemitterade aktier till 
en investerare. Transaktionen görs med en teckningskurs på 0,5 Euro per aktie. 
Genom emissionen tillförs Bolaget 1,4 Millioner Euro.  
Antalet aktier ökar från 244 800 000, med 2 800 000  till totalt 247 600 000 
stycken. 

 
1 juni 2015 Cognosec AB träffar avtal med Cognosec GmbH om förvärv av immateriella 

tillgångar, varumärken och samarbete. 
 
21 juni 2015 Cognosec AB genomför Årsstämma 2015. 
 Stämman beslutar om att förändra styrelsens sammansättning, som därefter 

består av sex ledamöter:  
Jacobus Paulsen, Ordförande i styrelsen, Rt Hon David Blunkett, Patrick Boylan, 
VD, Daniel Holden, Neira Jones and Magnus Stuart. 

 
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga 
styrelsen att fatta beslut om att nyemittera upp till 50 000 000 nya aktier vid 
ett eller flera tillfällen i samband med en nyemission av aktier, konvertibler 
och/eller teckningsoptioner. 
 

 

PRELIMINÄR FÖRVÄRVSANALYS

2015-06-30

Förvärvade Bolag DRS (SA) ARM (SA) ARM (UAE) PTL

Tillgångar 2 443 718 328 826 2 023 910 678 427 5 474 882

Skulder -1 960 017 -311 243 -1 900 214 -476 367 -4 647 841

Förvärvade värden 483 701 17 583 123 697 202 060 827 041

Non-controlling part 116 088

Fördelning 58% 2% 15% 24% 100%

Förvärvade värden 367 613 KONCERN

Köpeskill ing 636 822 23 150 162 854 266 025 1 088 850

Goodwill 269 209 5 566 39 158 63 964 377 897

Verkliga värden 367 613 17 583 123 697 202 060 710 953
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FINANSIELL INFORMATION 
 

PERIODENS RESULTAT  
KONCERNEN 
Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 
6 370,2  (n.a.) TEUR. Resultat efter skatt första 
halvåret uppgick till 693,7 (n.a.) TEUR. 
Minoritetens andel uppgår till 168 TEUR (n.a.) 
 
Avskrivningar har påverkat resultatet under 
perioden med -33,7 (n.a.) TEUR. Kassaflödet 
uppgick för perioden till 931,6 TEUR. 
 
MODERBOLAGET 
Moderbolagets resultat för första halvåret uppgick 
till 0 (n.a.) TEUR. 
 

FINANSIELL STÄLLNING 
KONCERNEN 
Koncernen hade per den 30 juni likvida medel som 
uppgick till 1 321,3 (n.a.) TEUR. Soliditeten uppgick till 
36,1 % (n.a.) %.  
 
Koncernens egna kapital uppgick till 2 269,3 (n.a.) 
TEUR, vilket motsvarar 0,009 (n.a) € per aktie. 
 
Under första halvåret 2015 har Koncernen inte 
lämnat någon utdelning på aktier. 
 
Cognosec koncernen har per 30 juni 2015 inga skulder 
till banker eller kreditinstitut. 
 

INVESTERINGAR 
KONCERNEN  
Koncernens nettoinvesteringar i anläggningstillgångar 
uppgår till 45,8 TEUR (n.a.), i immateriella rättigheter, 
och 1 439,0 TEUR för förvärv av dotterbolag  
 
MODERBOLAGET 
Moderbolaget har förvärvat aktier i dotterbolag för 
1 088,9 (n.a) TEUR under perioden. En preliminär 
förvärvsanalys finns redovisad i rapporten på sid 4. 
Som en konsekvens har goodwill bokats till 359 
TEUR. Redovisad goodwill har i samband med 
halvårsbokslutet avskrivits med 5 %.  
 

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

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

1. ARM(AFRICA) LTD (African Risk Mitigation) 
2. PROFESSIONAL TECHNOLOGIES LTD  
3. ARM (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 konsultkontrakt. 
 
Koncernens medelantal anställda per den 30 juni 
uppgick till åttiotre (n.a.), varav två medarbetare är 
knutna till koncernen på timbasis.  
 
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 
Cognosec AB har genom avtal den 1 juni 2015 med 
Cognosec GmbH förvärvat, varumärken och 
domänadresser för ett belopp av 200 000 SEK. 
Vidare har man den 1 juni 2015 förvärvat en 
exklusiv rätt till samtliga immaterialrättigheter 
med möjlighet till vidare licensiering för ett 
engångsbelopp om 0,5 M SEK. 
 
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 50 000 EUR. 
 

AKTIEDATA 
Cognosec AB (publ) är ett publikt bolag vars aktie 
omfattas av avstämningsförbehåll, dvs. Bolagets 
aktiebok förs av Euroclear Sweden AB 
 
Cognosec AB avser ansöka om notering på Nasdaq 
First North inom kort. 
 
Bolagets registrerade aktiekapital per 30 juni 2015 
uppgick till 612 000 SEK fördelat på 244,8 miljoner 
aktier med kvotvärde 0,0025 kr. Därtill kommer en 
pågående och betald nyemission på 2,8 miljoner 
aktier som ökar aktiekapitalet med 7 000 SEK . 
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RISKER OCH OSÄKERHETER 
Ofrånkomliga risker och osäkerheter 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. 
 
För en mer fullständig redogörelse för risker och 
osäkerheter, hänvisas till Cognosecs prospekt 
 

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 
Första halvåret 2015 är det första tillfälle då 
Cognosec AB (publ) lämnar delårsrapport som 
publikt bolag. Av detta skäl särskiljs inte första och 
andra kvartalens resultat i föreliggande 
delårsrapport. 
 
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 
Prospekt har upprättats och en slutlig version inlämnas till Finansinspektionen under september månad 2015. 
 

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

 
KOMMANDE RAPPORTERINGSTILLEN 
Tredje kvartalet 2015    17 november 2015 
Bokslutskommuniké 2015    25 februari 2016 
Första kvartalet 2016    16 maj 2016 
Andra kvartalet 2016    26 augusti 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 varit föremål för översiktligt granskning av Bolagets revisor. 
 
Stockholm 20 augusti 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 2014 2013

Nettoomsättning 6 370,2 n.a. n.a. n.a.

Kostnad för sålda varor -4 057,7 n.a. n.a. n.a.

Bruttoresultat 2 312,6 n.a. n.a. n.a.

Försäljningskostnader -1 160,6 n.a. n.a. n.a.

Administrationskostnader -426,3 n.a. n.a. n.a.

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

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

Avskrivningar -33,2 n.a. n.a. n.a.

Summa rörelsekostnader -1 620,2 n.a. n.a. n.a.

Rörelseresultat 692,4 n.a. n.a. n.a.

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 

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

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4,9 n.a. 0 n.a.

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

Summa resultat från finansiella poster 1,3 n.a. n.a. n.a.

Resultat efter finansiella poster 693,7 n.a. n.a. n.a.

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

PERIODENS RESULTAT 693,7 n.a. n.a. n.a.

SUMMA NETTORESULTAT FÖR PERIODEN 693,7 n.a. n.a. n.a.

Hänförligt till:

Moderföretagets ägare 525,7 n.a. n.a. n.a.

Minoritetsintresse 168,0 n.a. n.a n.a.

Periodens resultat per aktie före utspädning (€/aktie) 0,0021 n.a. 0,00 0,00

Periodens resultat per aktie efter utspädning (€/aktie) 0,0021 n.a. 0,00 0,00

KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(Tusen Euro)

jan-juni jan-dec
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2015 2014 2014 2013

Nettoomsättning 0 n.a. n.a. n.a.

Rörelseomkostnader 0 n.a. n.a. n.a.

Rörelseresultat 0 n.a. n.a. n.a.

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

Resultat efter finansiella poster 0 n.a. n.a. n.a.

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

PERIODENS RESULTAT 0 n.a. n.a. n.a.

(Tusen Euro)

jan-juni jan-dec

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

KASSAFLÖDESANALYS
(Tusen Euro)

2015 2014 2015 2014

jan-juni jan-juni jan-juni jan-juni

Resultat efter finansnetto 692,4 n.a. 0,0 n.a.

Justering ej kassaflödespåverkande poster 33,2 n.a. 0,0 n.a.

Operativt kassaflöde 725,6 n.a. 0,0 n.a.

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

Förändringar i rörelsekapital 417,9 n.a. -39,2 n.a.

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 143,0 n.a. -39,2 n.a.

Förvärv av anläggningstillgångar -45,8 n.a. 0,0 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 -1 485,0 n.a. -1 400,0 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 -162,0 n.a. 0,0 n.a.

Räntekostnader -3,6 n.a. 0,0 n.a.

Kassaflöde finansieringsverksamheten 1 273,6 n.a. 1 439,3 n.a.

Periodens kassaflöde 931,6 n.a. 0,1 n.a.

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

Kursdifferenser i likvida medel 21,8 n.a. 0,3 n.a.

Likvida medel vid periodens slut 1 321,3 n.a. 20,3 n.a.
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BALANSRÄKNINGAR

(Tusen Euro)

2015 2014 2013 2015 2014 2013

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

Anläggningstillgångar

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

Finansiella anläggningstillgångar

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

Goodwill 359,0 n.a. n.a. 0,0 n.a. n.a.

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

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

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

Summa anläggningstillgångar 796,3 n.a. n.a. 1 400,0 n.a. n.a.

Omsättningstillgångar

Lager, ej resultatavräknade projekt 294,9 n.a. n.a. 0,0 n.a. n.a.

Kortfristiga fordringar n.a. n.a. 39,2 n.a. n.a.

Kundfordringar 3 739,8 n.a. n.a. 1,4 n.a. n.a.

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

Kassa & Bank 1 321,4 n.a. n.a. 20,3 n.a. n.a.

Summa omsättningstillgångar 5 481,9 n.a. n.a. 60,9 n.a. n.a.

SUMMA TILLGÅNGAR 6 278,2 n.a. n.a. 1 460,9 n.a. n.a.

2015 2014 2013 2015 2014 2013

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

Eget kapital

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

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

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

Periodens vinst/förlust 525,7 n.a. n.a. 0,0 n.a. n.a.

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

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

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

kortfristiga skulder

Interimskulder

Skuld till koncernbolag

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

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

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

Avsättningar 101,0 n.a. n.a. 0,0 n.a. n.a.

Summa kortfristiga skulder 4 008,9 n.a. n.a. 6,0 n.a. n.a.

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

TILLGÅNGAR

KONCERNEN MODERBOLAGET
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(Tusen Euro)

2015 2014 2015 2014

jan-juni jan-juni jan-juni jan-juni

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 525,7 n.a. 0,0 n.a.

Valutakursdifferenser 0,0 n.a. 0,0 n.a.

Eget kapital vid periodens utgång 1 985,1 n.a. 1 454,9 n.a.
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