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Dagens rapportutfall och de breda 
förväntningarna

Sammanställning med de breda förväntningarna från estimatplattformen Pinpoint för dagens 
rapporter från 24SevenOffice, Bonesupport, Ecoclime, Instalco och Leovegas.

Affärssystembolagets 24SevenOffice redovisade siffror i linje med de breda förväntningarna för 
det första kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 49,8 miljoner kronor, en ökning med 19 
procent. Enligt en sammanställning på estimatplattformen Pinpoint väntades 49,2 miljoner kronor. 
Vinst per aktie uppgick till 0,02 kronor, att jämföra mot förväntade 0,01 kronor.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointsnitt 49,2 MSEK 0,01 SEK

Utfall 49,8 MSEK 0,02 SEK

Medicinteknikbolaget Bonesupport ökar omsättningen med 3 procent under första kvartalet. 
Nettoomsättningen uppgick till 44,8 miljoner kronor. De breda förväntningarna var på 53,9 miljoner 
kronor. Vinst per aktie uppgick till -0,32 kronor, vilket kan jämföras mot förväntade -0,27 kronor.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointsnitt 53,9 MSEK -0,27 SEK

Utfall 44,8 MSEK -0,32 SEK

Ecoclime redovisade idag nettoomsättning på 30,3 miljoner kronor. Enligt Pinpoints 
sammanställning förväntades omsättningen uppgå till 43,7 miljoner kronor för det första kvartalet. 
Vinst per aktie vänder till negativa tal och uppgick till -0,11 kronor, vilket kan jämföras med 
förväntningarna på 0,1 kronor.



Pressmeddelande
06 maj 2021 11:21:00 CEST

  Pinpoint Estimates Engelbrektsplan 2 114 34 Stockholm

"Även om Q1 inneburit framgångar för SDC och Evertherm så är förstås resultaten en besvikelse 
och något som vi inte förutsåg, framförallt till följd av flera sena framflyttningar och igångsättningar 
av redan erhållna order inom installationsverksamheten", kommenterar vd Lennart Olofsson.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointsnitt 43,7 MSEK 0,1 SEK

Utfall 30,3 MSEK -0,1 SEK

Installationsbolaget Instalco ökar omsättningen och resultatet i första kvartalet. Nettoomsättningen 
ökar med 16 procent till 1942 miljoner kronor. Det kan jämföras mot de breda förväntningarna på 
2029 miljoner kronor. Vinst per aktie uppgick till 2,07 kronor, att jämföra med de breda 
förväntningarna på 2,37 kronor.

Nettoomsättning Vinst per aktie

Pinpointsnitt 2029 MSEK 2,37 SEK

Utfall 1942 MSEK 2,07 SEK

Kasinobolaget Leovegas redovisade intäktstillväxt på 8 procent för det första kvartalet. Intäkterna 
uppgick till 96,7 miljoner euro. De breda förväntningarna från Pinpoint låg på 100 miljoner euro. 
Justerad EBITDA ökar 21 procent till 10,9 miljoner euro, att jämföra mot de breda förväntningarna 
på 11,85 miljoner euro.

Intäkter EBITDA

Pinpointsnitt 100 MEUR 11,9 MEUR

Utfall 96,7 MEUR 10,9 MEUR
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För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mona Norman, vd
Mail: info@pinpointestimates.com

Om Pinpoint Estimates

Pinpoint Estimates är en öppen och oberoende plattform som sammanställer estimat inför helårs- 
och delårsrapporter från en stor mängd investerare och erbjuder bredare marknadsförväntningar 
med hög precision för noterade bolag av alla storlekar. Pinpoint genererar snittestimat likt ett 
traditionellt konsensusestimat - skillnaden är att vem som helst kan bidra. 

https://pinpointestimates.com/
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