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Delårsrapport januari – juni 2020 
 

Kvartalet april – juni 2020 
 

 Nettoomsättningen uppgick till 11,8 Mkr (8,5)  

 Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -6,2 Mkr (-9,1) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,7 Mkr (-9,5) 

 Periodens resultat före skatt uppgick till -6,7 Mkr (-9,7) 

 Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,33 kr (-0,49) 

 Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning 

med 32 procent 

 

Delårsperioden januari – juni 2020 
 
 Nettoomsättningen uppgick till 23,0 Mkr (16,4)  

 Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -11,7 Mkr (-16,8) 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 Mkr (-7,1) 

 Periodens resultat före skatt uppgick till -12,3 Mkr (-18,2) 

 Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 kr (-0,91) 

 Årliga återkommande intäkter per 30 juni 2020 uppgick till 38,9 Mkr (29,5), en ökning 

med 32 procent 
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VD kommentar 
Stabil försäljning i en turbulent tid 
Första halvåret 2020 har präglats av den pågående pandemin, med ekonomisk osäkerhet och ett 
svårbedömt affärsklimat som följd. Binero har dock klarat sig förhållandevis bra under kvartalet. 

Försäljningen ökade med 39 procent till 11,8 (8,5) Mkr. Intäkter 
relaterade till licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare 
projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0) för kvartalet. Tillväxten mellan kvartal 
ett och kvartal två uppgick till 0,5 Mkr (0,5). Kundstocken, med drygt 
500 kunder, har avtalade årliga intäkter till ett värde på 38,9 Mkr (29,5) 
vid utgången av kvartalet, en ökning med 32 procent.  
 
Vi har påbörjat en kompetensväxling i försäljnings- och 
marknadsorganisationen och kommer under hösten att ha ett delvis 
nytt team på plats. Binero rustas för ytterligare sälj- och 
marknadsföringsinsatser under året vilka stegvis även delvis 
implementerats under det andra kvartalet. Inom produktutveckling har 
vi fortsatt att utveckla funktionaliteten i våra tekniska plattformar, 
baserat på efterfrågan från kunder och marknaden 
 

Förändringsarbetet kommer att fortgå under året och utgöra en bra plattform för fortsatt tillväxt. 
Fokus ligger på att etablera varumärket Binero på marknaden för molntjänster, genom en stark digital 
närvaro och guidning i hela kundresan. Vi ser att Bineros svenska molntjänster möter marknadens 
behov sprungna ur en ökad digitaliseringstakt, i kombination med frågor kring datasäkerhet, 
dataintegritet och digitaliseringens klimatpåverkan. Att vi levererar tjänsterna från vårt eget 
datacenter, som är ett av världens mest klimatsmarta, är vi väldigt stolta över. 

Transformation till nya Binero påverkar resultatet 

Arbetet fortlöper med att förbereda bolaget för den tillväxt som den nya planen innehåller, såväl 
bemannings- som kostnadsmässigt. Rörelseresultatet, EBIT, för det andra kvartalet uppgick till -6,2 
Mkr (-9,1) och belastades med kostnader för den pågående transformationen.  EBITDA-resultatet för 
samma period uppgick till -3,6 Mkr (-5,0), en förbättring med 1,4 Mkr. Personalkostnaderna har i 
samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 0,6 Mkr under andra 
kvartalet. Denna ökade kostnad beräknas uppgå till totalt 2,4 Mkr för 2020 och kostnadsförs samt 
betalas ut löpande under året. Övriga externa kostnader har belastats med konsultkostnader i 
samband med kompetensväxling i organisationen, samt kostnader för ökade marknadsförings-
aktiviteter jämfört med första kvartalet 2020, då marknadsföringsinsatserna hölls åtstramade. 

Först i världen med klimatcertifiering 
Den 9 juli meddelades att Sveriges Regering beslutat om en nationell strategi för cirkulär ekonomi 
vilken pekar ut riktningen och ambitionen för en långsiktig och hållbar omställning av samhället. Detta 
är en viktig del för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå dit måste takten 
på omställningen öka. Dessutom går digitaliseringen av Sverige och världen på högvarv, starkt driven 
av Covid 19-pandemin. Detta kräver en snabb utbyggnad av länders IT-infrastruktur.  

Det sätter strålkastarljuset på den miljöpåverkan som datacenteraktörer står för. Enligt en rapport från 
Yale Environment 360 stod världens datacenter redan 2018 för ett utsläpp av växthusgaser i paritet 
med hela flygindustrin – och datacenters klimatpåverkan fortsätter att växa i takt med att datalagring 
och dataanvändning ökar. Klimatsmart IT-infrastruktur för vårt allt mer digitala samhälle är en 
förutsättning för att vi ska nå klimatmålen. Det är därför viktigt att svenska företag och myndigheter 
erbjuds moderna och hållbara molntjänster.  
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Vi är därför stolta över att vårt datacenter DCs01 utanför Vallentuna, norr om Stockholm, som första 
anläggning i världen nu belönats med en världsunik certifiering. Den globala miljömärkningen Fossil 
Free Data ges till Binero då vi möter strikta krav på energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp och för att 
vi använder 100 % förnybar el till driften av vårt datacenter. 

2020 – ett år som inget annat 

Ingen hade kunnat förutspå att vi under 2020 skulle uppleva en pandemi som ger verkningar i alla 
delar av samhället och med en ekonomisk osäkerhet som följd. Att Privacy Shield, se info nedan, skulle 
komma att ogiltigförklaras var mer väntat. Det blir en utmanande tid för de många svenska företag och 
myndigheter som idag är beroende av amerikanska aktörer för IT-stöd för datadrift och molntjänster 
att säkerställa efterlevnad av lagar kopplade till personuppgiftshantering och val av 
infrastrukturleverantörer. Alla EU-medborgare har en i EU-stadgan fastslagen rätt till skydd för sitt 
privatliv och sina personuppgifter. EU-domstolens dom behandlar många frågor men den 
grundläggande frågan kan sägas vara: respekteras denna fundamentala rättighet när personuppgifter 
överförs till USA? Varje personuppgiftsansvarig måste göra sin egen bedömning, utifrån sina egna 
överföringar och sina egna syften. Nu är det därför kanske värt att tänka efter en andra gång om det 
verkligen är värt att använda en tjänst där du riskerar att bryta mot europeisk lagstiftning genom att  
föra över data till USA. Det finns redan idag aktörer, som till exempel Binero, som utgör ett mycket bra 
alternativ och komplement till amerikanskt IT-drift och molntjänster och som redan följer och värnar 
europiska lagar. 
 
Ingen kan göra allt men alla kan göra något. Vårt löfte blir att så mycket vi kan, bidra till att hjälpa 
Sverige med molntjänster som är integritetssäkra och hållbara.  
 
Stockholm i augusti 2020 
 

Charlotte Darth, VD Binero Group 
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Privacy Shield-avtalet ogiltigförklarat av EU-domstolen 
 
Den 16 juli 2020 slog EU-domstolen fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett 
tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Privacy Shield var en 
överenskommelse mellan EU-kommissionen och USA:s regering om en lösning för transatlantiska 
överföringar av personuppgifter. Mottagare av i USA kunde välja att certifiera sig mot en 
uppsättning regler; enkelt uttryckt kunde företag och andra organisationer frivilligt lova att hålla en 
standard som liknar den som råder i EU. Men många har ansett att Privacy Shield inte gjorde 
tillräckligt för att begränsa amerikanska säkerhetstjänsters tillgång till data om EU-medborgare. 
EU-medborgares grundläggande rätt till skydd för privatlivet och sina personuppgifter äventyrades 
därför. En mängd svenska och europeiska företag och myndigheter använder idag molntjänster och 
andra IT-tjänster från amerikanska leverantörer. Även om aktörerna ofta har sina datacenter inom 
EU, så är tjänsterna många gånger beroende av överföringar av personuppgifter till USA, till 
exempel för utförande av support. Ogiltigförklarandet av Privacy Shield innebär att det inte längre 
är tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy Shield som grund överföra 
personuppgifter till mottagare i USA.  Flera amerikanska aktörer hänvisar nu till att man istället 
använder standardavtalsklausuler, ett kontraktsbaserat alternativ till Privacy Shield som tecknas 
mellan överförare och mottagare av personuppgifter. Här säger EU-domstolen att om 
standardavtalsklausuler ska användas för att legitimera överföringar, måste överföraren först 
bedöma det rättsliga läget i mottagarlandet och huruvida detta är tillräckligt gott för att de 
överförda personuppgifterna ska vara skyddade.  

 
Det finns ännu ingen vägledning om standardavtalsklausulerna är tillräckliga för att skydda 
personuppgifter som överförs till USA, utifrån GDPR. Standardavtalsklausulerna är alltså fortsatt 
giltiga men det bör göras en konkret bedömning av reglerna i det land där den mottagande parten 
är etablerad. Mot bakgrund av EU-domstolens uttalanden i domen avseende skyddsnivån för 
personuppgifter i USA, talar mycket för att en överföring till USA med stöd av modellklausulerna 
också kan anses vara otillåten. 

 
Domen kommer kortsiktigt att skapa utmaningar för de många företag och myndigheter som är 
beroende av amerikanska aktörer för IT-stöd för datadrift och molntjänster. Långsiktigt kommer 
domen dock få positiva effekter då den innebär att Europa behöver skapa ett eget ramverk för 
denna grundläggande och samhällskritiska digitala infrastruktur som IT-stöd utgör. 
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Nyckeltal 

 
 

* Fjärde kvartalet 2019 har belastats med nedskrivning om 10 Mkr hänförlig till uppskjuten skattefordran.  

 

 

Omsättning, resultat och kassaflöde 

April - Juni 2020 

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 11,8 Mkr (8,5). Intäkter relaterade till licensförsäljning 
och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 1,5 Mkr (0,0). Vid utgången av perioden 
uppgick årliga återkommande intäkter till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 procent.  Av de totala 
rörelsekostnaderna på -18,0 Mkr (-17,6) utgjorde övriga externa kostnader -9,2 Mkr  
(-5,8), personalkostnader -6,2 Mkr (-7,7) samt av- och nedskrivningar -2,6 Mkr (-4,1). 
Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 
0,6 Mkr under kvartalet. Övriga externa kostnader har belastats med konsultkostnader i samband med 
kompetensväxling i organisationen, samt kostnader för ökade marknadsföringsaktiviteter jämfört med   
kvartal 1 2020, där marknadsföringsinsatserna hölls åtstramade. Rörelseresultatet uppgick till -6,2 Mkr 
(-9,1), vilket är en förbättring med 2,9 Mkr jämfört med samma period föregående år. Finansiella 
intäkter och kostnader uppgick till netto -0,4 Mkr (-0,6). Arbetet fortlöper med att transformera 
bolaget och exekvera på den nya planen att bli ett ledande bolag för molntjänster och digital 
infrastruktur. Resultatet före skatt uppgick till -6,7 Mkr (-9,7). Periodens resultat per aktie före och 
efter utspädning uppgick till -0,33 kronor (-0,49).  
Under perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten -3,7 Mkr (-9,5), varav förändringen av 
rörelsekapitalet var 0,5 Mkr (-6,5). Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -0,1 Mkr 
(3,1). Finansieringsverksamheten har bidragit med -168,6 Mkr (3,7) varav 169,1 Mkr avser utdelningen 
till aktieägarna och 0.5 Mkr avser inbetalning av optionspremier för de av bolaget utställda 
teckningsoptionerna till ledande befattningshavare och styrelseledamöter. 
  

Kv2 2020 Kv1 2020 Kv4 2019(*) Kv3 2019 Kv2 2019

Nettoomsättning, Mkr 11,8                11,3                10,3                8,0                   8,5

Avtalade årliga intäkter, ARR, Mkr 38,9                37,4 35,9 30,1 29,5

Rörelseresultat , EBIT, Mkr -6,2 -5,5 -8,3 -5,4 -9,1

Rörelsemarginal, % -52,5% -48,7% -80,2% -67,2% -107,3%

Periodens resultat , Mkr -6,7 -5,7 -18,7 -6,5 -9,7

Resultat  per akt ie, kronor -0,33 -0,29 -0,94 -0,33 -0,49

*Kvarvarande verksamheten
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Januari - Juni 2020 

Nettoomsättningen uppgick under första halvåret till 23,0 Mkr (16,4). Intäkter relaterade till 
licensförsäljning och kunduppdrag avseende kortare projekt ingick med 3,0 Mkr (0,0). Vid utgången av 
perioden uppgick avtalade årliga återkommande intäkter till 38,9 Mkr (29,5), en ökning med 32 
procent.  Av de totala rörelsekostnaderna på -34,8 Mkr (-33,3) utgjorde övriga externa kostnader -16,3 
Mkr (-11,1), personalkostnader -13,4 Mkr (-14,3) samt av- och nedskrivningar -5,2 Mkr (-7,9). 
Personalkostnaderna har i samband med VD-bytet i februari belastats med dubbla VD-kostnader om 
1,0 Mkr under halvårets sista fem månader. Denna ökade kostnad beräknas uppgå till totalt 2,4 Mkr 
för 2020 och kostnadsförs samt betalas ut löpande under året. Rörelseresultatet uppgick till -11,7 Mkr 
(-16,8) vilket är en förbättring med 5,1 Mkr jämfört med samma period föregående år. Finansiella 
intäkter och kostnader uppgick till netto -0,6 Mkr (-1,4). Resultatet före skatt uppgick till -12,3 Mkr (-
18,1). Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,62 kronor (-0,91).  
 
Under perioden var kassaflödet från den löpande verksamheten -4,3 Mkr (-7,1), varav förändringen av 
rörelsekapitalet var 3,0 Mkr (-1,8). Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med -1,6 Mkr (-
0,8). Finansieringsverksamheten har belastat kassaflödet med -168,6 Mkr (5,3). 
 

Likviditet och finansiering 

Bolagets disponibla likviditet per den 30 juni 2020 uppgick till 64,7 Mkr (3,1), inklusive outnyttjad 
checkräkningskredit på 0,0 Mkr (1,1). Nettokassan uppgick till 64,7 Mkr jämfört med 239,1 Mkr vid 
årets ingång. Bolaget bedömer att det inte finns väsentliga skillnader mellan bokförda och verkliga 
värden på finansiella instrument. 
 

Investeringar 

Under året har bolaget investerat 1,6 Mkr (0,8) i övriga materiella anläggningstillgångar. 
 

Moderbolaget 

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,2 Mkr (4,8) för andra kvartalet 2020. Moderbolagets 
likvida medel uppgick till 56,4 Mkr (1,5). Balansomslutningen var 107,8 Mkr (170,9). 
Nettoomsättningen för det första halvåret uppgick till 4,4 Mkr (9,7).   
 

Medarbetare och organisation 

Vid periodens utgång hade Binero Group 20 anställda (27).  
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Väsentliga händelser under perioden 

Årsstämman beslutade om utdelning på totalt 169 052 760 kronor till aktieägarna dvs. 8,50 kronor per 
aktie, Mathias Lindroth och Jacob Ståhle valdes till nya styrelseledamöter och stämman fattade beslut 
om incitamentsprogram. 
 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Binero meddelade 1 juli att både incitamentsprogram 2020/2023 I och incitamentsprogram 2020/2023 
II fulltecknades. 

Aktien 
 
Största ägare per 30 juni 2020 

 
Källa: Euroclear 
 
 

Binero-aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market och har handelsbeteckningen BINERO. 
Aktiekapitalet i moderbolaget uppgick till 29,8 Mkr per den 30 juni 2020. Antalet utestående aktier är 
19 888 560. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ägare       Antal aktier

Andel av 

kapital/ röster

Göransson, Richard 2 558 929 12,9%

Mertiva AB 2 300 878 11,6%

Pejoni AB 2 050 000 10,3%

BNY Mellon NA (former Mellon), W9 1 170 000 5,9%

Mölna Spar AB 1 163 250 5,8%

Rockpoint AB  (kontrolleras av Richard Göransson) 1 163 250 5,8%

Vattenormen 1 084 238 5,5%

MIC Värdepapper AB 1 007 000 5,1%

Swedbank försäkring 891 301 4,5%

Nordnet Pensionsförsäkringar AB 819 791 4,1%

Övriga aktieägare 5 679 923 28,6%

Totalt 19 888 560 100,0%
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Optioner 

Bolaget har två utestående optionsprogram vilka beslutades på bolagstämman den 15 april i år. 

Optionsprogrammen omfattar sammanlagt 650 000 teckningsoptioner till styrelse och ledning. Varje 

option berättigar innehavaren att senast den 31 juli 2023 förvärva en aktie till kursen 5,80 SEK/aktie. 

Ett fullt utnyttjande av teckningsoptionsprogrammet skulle ge en utspädning på 3,2 % av antalet 
aktier. 
 

Närståendetransaktioner 

Under kvartalet har inga närstående transaktioner ägt rum förutom ersättning till styrelse och 
företagsledning. 
 

Framtidsutsikter 

Binero är ett teknologiföretag som erbjuder molnbaserade tjänster och digital infrastruktur för små 
och medelstora företag och organisationer i framförallt Sverige.  Bineros erbjudande gör att bolaget 
kan fungera som helhetsleverantör. Bedömningen är att bolaget är väl positionerat för att kunna 
utvecklas i takt med nuvarande samt nya kunder och deras efterfrågan. 

 

Risker och osäkerheter  

En mer utförlig beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i årsredovisningen för 
2019. Binero bedömer att inga väsentliga risker utöver de som nämns i årsredovisningen 
tillkommit. 
 

Uppskattningar och bedömningar 

Att upprätta finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver att styrelsen och ledningen gör 
redovisningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar 
tillämpningen av redovisningsprinciperna och de redovisade beloppen av tillgångar, skulder, intäkter 
och kostnader. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningarna och antagandena ses över regelbundet. Ändringar av uppskattningar redovisas i den 
period ändringen görs om ändringen endast påverkat denna period, eller i den period ändringen görs 
och framtida perioder om ändringen påverkar både aktuell period och framtida perioder. 
 

  



 
 

Binero Group AB (publ)  |  org.nr. 556264-3022  |  Gustavslundsvägen 141a  |  167 51 Bromma  |  Sweden  
Telefon 08-511 05 500  |  E-post ir@binero.com  |  Besök gärna www.binero.com  
 

10 

 

Revisorsgranskning 

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
 

Redovisningsprinciper 

KONCERNEN 

Binero Group upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards 
(IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från IFRS 
Interpretations Committee, såsom de antagits av EU för tillämpning inom EU. Delårsrapporten har 
upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. De 
redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats i delårsrapporten överensstämmer, 
om ej annat anges i rapporten, med de som tillämpades vid upprättandet av den senaste 
årsredovisningen.  
 

Moderbolaget 

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för 
finansiell rapportering RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och 
beräkningsgrunder tillämpas som i senaste årsredovisning. 
 

Kommande rapporttillfällen 

Delårsrapport tredje kvartalet 2020: 28 oktober 2020 
Bokslutskommuniké 2020: 25 februari 2021 
 

Om Binero   

Binero är en svensk helhetsleverantör av företags IT-infrastruktur och molntjänster. Med ett starkt 
fokus på såväl säkerhet och prestanda som miljö och hållbarhet erbjuder Binero idag publika, privata 
och hybrida lösningar från det miljöcertifierade datacentret. 
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För ytterligare information vänligen kontakta: 

VD Charlotte Darth  
Tel: +46 (08) 511 05 500 
Aktuell information om Binero Group finns på den finansiella webbplatsen www.binero.com. Det går 
bra att kontakta bolaget via e-post ir@binero.com och via telefon 08-511 05 500. 
 
Bineros aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet BINERO. Certified 
Adviser är Mangold Fondkommission AB (tel. 08-50301550, ca@mangold.se). Denna information är 
sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, 
för offentliggörande den 21 augusti 2020 kl. 08.00 CEST. 

 
 
Stockholm, den 21 augusti 2020 
 
 
Styrelsen i Binero Group AB (publ) 
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1) För definitioner av nyckeltal se sidan 18 
 
 
 
 
 
 

Koncernens nyckeltal 

Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Nettoomsättning, Mkr 11,8 8,5 23,0 16,4 34,7

Nettoomsättning per anställd, Tkr 536 314 960 608 1 336

EBIT, Mkr -6,2 -9,1 -11,7 -16,8 -30,4

EBIT-marginal, % -52,8% -107,6% -50,8% -102,3% -87,6%

Periodens resultat, Mkr -6,7 -9,7 -12,3 -18,1 -43,3

Resultat inkl. avvecklade verksamheter, Mkr -6,7 -4,2 -12,3 -7,6 211,1

Resultat per aktie, kr -0,33 -0,49 -0,62 -0,91 -2,18

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,33 -0,49 -0,62 -0,91 -2,18

Genomsnittligt antal aktier, tusental 19 889 19 889 19 889 19 889 19 889

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, 

tusental 19 889 19 889 19 889 19 889 19 889

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr -3,7 -9,5 -4,3 -7,1 9,7

Likvida medel, Mkr 64,7 2,0 64,7 2,0 4,6

Soliditet, % 59% 45% 59% 45% 58%

Nettoskuld/kassa, Mkr 64,7 -24,7 64,7 -24,7 16,9

Genomsnittligt antal anställda 22 27 24 27 26

Antal anställda vid periodens slut 20 27 20 27 26
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Alternativa nyckeltal
 1)

Nettoomsättning per anställd, TSEK

Nettoomsättning dividerat med antal anställda

Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Nettoomsättning, Mkr 11,8 8,5 23,0 16,4 34,7

Genomsnittligt antal anställda 22 27 24 27 26

Nettoomsättning per anställd, TSEK 536 314 960 608 1 336

EBITDA och EBITDA-marginal, Mkr och %

Rörelseresultat före räntor, skatter och avskrivningar, i procent av nettoomsättning.

Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Rörelseresultat, Mkr -6,2 -9,1 -11,7 -16,8 -30,4

Av- och nedskrivningar, Mkr 2,6 4,1 5,2 8,5 8,5

EBITDA, Mkr -3,6 -5,0 -6,5 -8,9 -21,9

Nettoomsättning, Mkr 11,8 8,5 23,0 16,4 34,7

EBITDA-marginal, % -30,8% -59,0% -28,3% -54,3% -63,1%

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultatet i förhållande till rörelsens nettoomsättning.

Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Rörelseresultat, Mkr -6,2 -9,1 -11,7 -16,8 -30,4

Nettoomsättning, Mkr 11,8 8,5 23,0 16,4 34,7

Rörelsemarginal, % -52,8% -107,6% -50,8% -102,4% -87,6%

Soliditet, %

Eget kapital i procent av totala tillgångar

Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Eget kapital, Mkr 75,2 96,9 75,2 96,9 256,1

Totala tillgångar, Mkr 127,1 213,1 127,1 213,1 318,6

Soliditet, % 59% 45% 59% 45% 80%

Nettoskuld, Mkr

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Långfristiga skulder till kreditinstitut, Mkr 0,0 8,0 0,0 8,0 0,0

Övriga långfristiga finansiella skulder Mkr 0,0 4,0 0,0 4,0 0,0

Kortfristiga skulder till kreditinstitut, Mkr 0,0 14,7 0,0 14,7 0,0

Likvida medel, Mkr 64,7 -2,0 64,7 -2,0 239,1

Nettoskuld,/Kassa Mkr 64,7 24,7 64,7 24,7 239,1

1) För definitioner av nyckeltal se sida 18

Bolaget presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger 

värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom 

inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. 

Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabell presenteras 

mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges.
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Koncernrapport över totalresultat

Mkr Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Nettoomsättning 11,8 8,5 23,0 16,4 34,7

Övriga rörelseintäkter 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1

Summa rörelsens intäkter 11,8 8,5 23,1 16,5 34,8

Övriga externa kostnader -9,2 -5,8 -16,3 -11,1 -30,6

Personalkostnader -6,2 -7,7 -13,4 -14,3 -26,1

Av-  och nedskrivningar -2,6 -4,1 -5,2 -7,9 -8,5

Summa rörelsekostnader -18,0 -17,6 -34,8 -33,3 -65,2

Rörelseresultat -6,2 -9,1 -11,7 -16,8 -30,4

Finansiella intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finansiella kostnader -0,4 -0,6 -0,6 -1,4 -2,3

Resultat före skatt -6,7 -9,7 -12,3 -18,2 -32,7

Skatt på periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,6

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter -6,7 -9,7 -12,3 -18,1 -43,3

Avvecklade verksamheter:

Redovisat resultat från avvecklade verksamheter 0,0 5,4 0,0 10,6 254,4

Periodens resultat -6,7 -4,2 -12,3 -7,6 211,1

Varav minoritetens andel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skatt avseende övrigt totalresultat - - - - -

Totalresultat för perioden -6,7 -4,2 -12,3 -7,6 211,1

Resultat per aktie, kr -0,33 -0,49 -0,62 -0,91 -2,18

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,33 -0,49 -0,62 -0,91 -2,18

Resultat per aktie inkl. avvecklade verksamheter, kr -0,33 -0,21 -0,62 -0,38 10,61

Resultat per aktie efter utspädning inkl. avvecklade 

verksamheter, kr -0,33 -0,21 -0,62 -0,38 10,61

Antal aktier vid periodens utgång, tusental 19 889 19 889 19 889 19 889 19 889

Genomsnittligt antal aktier, tusental 19 889 19 889 19 889 19 889 19 889

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental 19 889 19 889 19 889 19 889 19 889
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Koncernbalansräkning i sammandrag
Mkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 4,7 115,2 4,7

Materiella anläggningstillgångar 48,9 55,6 52,4

Finansiella anläggningstillgångar 0,5 10,7 0,6

Summa anläggningstillgångar 54,2 181,5 57,7

Omsättningstillgångar   

Kundfordringar 5,2 2,9 6,2

Övriga fordringar 3,0 3,3 15,6

Likvida medel 64,7 2,0 239,1

Summa omsättningstillgångar 72,9 8,3 260,9

Tillgångar i avyttringsgrupp som innehas för försäljning - 23,4 -

SUMMA TILLGÅNGAR 127,1 213,1 318,6

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital 75,2 96,9 256,1

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 0,0 8,0 0,0

Övriga långfristiga finansiella skulder 0,0 4,0 0,0

Långfristiga leaseskulder 19,7 22,9

Övriga långfristiga skulder - - -

Summa långfristiga skulder 19,7 12,0 22,9

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0,0 14,7 0,0

Leverantörsskulder 3,6 4,8 6,5

Kortfristiga leaseskulder 6,2 5,5

Övriga skulder 22,5 48,9 27,6

Summa kortfristiga skulder 32,3 68,5 39,6

Skulder i avyttringsgrupp som innehas för försäljning 0,0 35,8 -

Summa skulder 51,9 116,2 62,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 127,1 213,1 318,6

Förändring i koncernens egna kapital

Mkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Ingående eget kapital vid årets början 256,1 104,7 104,7

Justering för övergång till IFRS 16 0,0 -0,2 -0,1

Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital 0,0 -0,2 -0,1

Utdelning -169,1 0,0 -59,6

Teckning optioner av styrelse och ledning 0,5

Periodens totalresultat -12,3 -7,6 211,1

Utgående eget kapital 75,2 96,9 256,1

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare 75,2 96,9 256,1
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter -6,6 -9,7 -12,3 -18,1 -32,8

Resultat före skatt, avvecklade verksamheter - 5,5 - 10,6 254,4

Justeringar för poster som inte ingår i 2,4 1,2 5,0 2,2 115,3

Betald skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

före förändringar av rörelsekapital -4,2 -3,0 -7,3 -5,3 337,0

Förändring av rörelsefordringar 4,1 -4,3 13,6 -1,4 6,7

Förändring av rörelseskulder -3,6 -2,2 -10,6 -0,4 -21,3

Förändring av rörelsekapitalet 0,5 -6,5 3,0 -1,8 -14,6

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,7 -9,5 -4,3 -7,1 322,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,1 3,1 -1,6 -0,8 -6,7

Kassaflöde efter investeringsverksamheten -3,8 -6,4 -5,9 -7,9 315,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -168,6 3,7 -168,6 5,3 -81,2

Periodens kassaflöde -172,4 -2,7 -174,5 -2,6 234,5

Likvida medel vid periodens ingång 237,0 4,6 239,2 4,6 4,6

Kursdifferens i likvida medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Likvida medel vid periodens utgång 64,7 2,0 64,7 2,0 239,2

Outnyttjad checkräkningskredit 0,0 1,1 0,0 1,1 5,0

Disponibel likviditet 64,7 3,1 64,7 3,1 244,2

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Mkr Kv 2 2020 Kv 2 2019 Kv 1 - 2 2020 Kv 1 - 2 2019 Helår 2019

Nettoomsättning 2,2 4,8 4,4 9,7 17,9

Summa rörelsens intäkter 2,2 4,8 4,4 9,7 17,9

Övriga externa kostnader -3,0 -5,0 -5,8 -9,7 -16,9

Personalkostnader -2,6 -2,3 -4,9 -4,3 -8,4

Avskrivningar -0,2 0,0 -0,3 -0,4

Summa rörelsekostnader -5,9 -7,3 -6,4 -14,1 -25,8

Rörelseresultat -3,7 -2,6 -2,0 -4,4 -7,9

Resultat från andelar i dotterföretag 163,4

Finansiella intäkter/kostnader 0,0 -0,1 0,0 -0,4 -0,8

Resultat före skatt -3,7 -2,7 -2,0 -4,8 154,7

Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0 50,4

Skatt på periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 -10,0

Periodens resultat -3,7 -2,7 -2,0 -4,8 195,1
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Mkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1,9 0,7 2,2

Finansiella anläggningstillgångar 10,9 144,7 11,0

Summa anläggningstillgångar 12,9 145,3 13,2

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 37,2 22,1 70,6

Övriga fordringar 1,3 2,0 14,5

Kassa och bank 56,4 1,5 233,4

Summa omsättningstillgångar 94,9 25,6 318,5

SUMMA TILLGÅNGAR 107,8 170,9 331,7

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 53,0 87,9 228,2

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut - 5,8 -

Övriga långfristiga skulder - 4,0 -

Summa långfristiga skulder 0,0 9,8 0,0

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 0,0 9,0 -

Leverantörsskulder 0,8 2,4 1,1

Skulder till koncernföretag 41,4 55,3 84,9

Övriga skulder 12,6 6,6 17,5

Summa kortfristiga skulder 54,8 73,3 103,5

Summa skulder 54,8 83,0 103,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 107,8 170,9 331,7
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Definitioner 
 

Nettoomsättning per anställd 
Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal anställda. 
 
EBITDA 
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. 
 
EBITDA-marginal 
Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, i förhållande till 
nettoomsättning. 
 
EBIT 
Rörelseresultat  
 
Rörelsemarginal 
Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning. 
 
EBT 
Resultat före skatt 
 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter 
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt genomsnitt av antal aktier under 
perioden. 
 
Resultat per aktie för kvarvarande verksamheter efter utspädning 
Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt genomsnitt antal aktier under 
perioden efter utspädning med utestående optioner, aktieägarprogram och konvertibelrätter. 
 
Soliditet 
Utgående eget kapital i procent av totala tillgångar. 
 
Nettoskuld 
Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relseresultat
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Sverige 

Stockholm 

Huvudkontor Stockholm 
Binero Group AB 
Gustavslundsvägen 141A 
167 51 Bromma  
Tel. 08-511 05 500 
www.binero.com 
 
Binero AB 
Externit i Sverige AB 
Binero Alvik AB 
Binero Vallentuna AB 
Binero Serverhall AB 
 

 

 


