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Rappörtperiöd 2019-07-01 – 2019-09-30 

RESULTATFÖRBÄTTRING OCH POSITIVT KASSAFLÖDE 

Sammanfattning tredje kvartalet 2019 

• Rö relsens inta kter uppgick till 4 773 kkr (6 177 kkr) 

• Rö relseresultatet EBITDA uppgick till -421 kkr (-491 kkr) 

• Bruttömarginalen sta rktes till 46,5% (43,4%) 

• Kassaflö det fra n den lö pande verksamheten ö kade till 330 kkr (-460 kkr) 

• Bölagets persönal- öch ö vriga köstnader minskade med 16,7% till 2 642 kkr (3 172 kkr) 

Sammanfattning första Niomånadersperioden 

• Rö relsens inta kter uppgick till 14 327 kkr (20 199 kkr) 

• Rö relseresultatet EBITDA -2 288 kkr (-1 658 kkr) 

• Bruttömarginalen ö kade till 48,1% (45,3%) 

• Kassaflö det fra n den lö pande verksamheten uppgick till -869 kkr (-849 kkr) 

• Bölagets skulder minskade med 22,1% till 11 961 kkr (15 367 kkr) 

KOMMENTARER TILL TREDJE KVARTALET 2019 

Bölagets besparingsprögram ger resultat öch effekterna efter fö rsa ljningen av fastigheten öch avvecklingen 
av den fysiska butiken i Dalsjö förs sa tter nu spa r i resultatra kningen genöm en fö rba ttrad lö nsamhet. 
 

Bruttömarginalen förtsa tter att fö rba ttras vilket a r ett ba rande element i  bölagets tidigare kömmunicerade 

tillva xtstrategi. 

Inta ktsbörtfallet relaterat till avvecklingen av den fysiska butiken i Dalsjö förs bera knas till ca 650 kkr fö r det 
tredje kvartalet öch ca 2.000 kkr fö r de fö rsta tre kvartalen. Enga ngsköstnader i samband med avyttringen 
av fastigheten i Dalsjö förs belastar kvartalet med ca 80 kkr. Söm tidigare kömmunicerats ra knar Bölaget 
med en a rlig köstnadsbesparing pa  ca 800 kkr relaterat till avvecklingen av butiken.  

Bölaget har under periöden slutamörterat de a tersta ende reverserna ga llande fö rva rvet av Juvelerare Jöhn 
Victörin i Varberg AB vilket belastat likviditeten i bölaget under periöden med ca 240 kkr.  

 

Den tillva xtstrategi söm presenterades 16e mars 2017, inneba r bland annat att bölaget skall expandera via 

e-handel, ytterligare butiksfö rva rv söm sammanra knat uppga r till 10-15 stycken, samt en ö kad satsning pa  

fö rlövning- öch vigselsörtimentet med unikt designade serier. 
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AKTIEN 

Resultat per aktie 

Resultatet per aktie uppga r till -1,64% (-2,56%).  

Antalet aktier  

Antalet aktier vid rappörtperiödens slut uppgick till 39 515 875 st (30.227.827 st) 

Omsättning 

Den tötala inta kten uppgick till 4 773 kkr (6 177 kkr). 

Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA 

Rö relseresultatet uppgick till -421 kkr (-491 kkr). 

Investeringar 

Under rappörtperiöden har köncernen inte gjört na gra investeringar. 

Finansiell ställning och likviditet 

Likvida medel uppgick per den 30 juni 2019 till 155 kkr (139 kkr). Kassaflö det fra n den lö pande 

verksamheten uppgick till 330 kkr (-460 kkr), varav -502 kkr (-597 kkr) ha rö r fra n rö relsen öch 832 kkkr 

(137 kkr) i fö ra ndrad rö relsekapitalbildning. Körtfristiga skulder uppgick i slutet av kvartalet till 9 722 kkr 

(13 357 kkr). 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

Inga va sentliga ha ndelser har skett efter periödens utga ng. 

UTSIKTER FÖR HELÅRET 2019 

Bölaget la mnar inga fö rsa ljnings- eller resultatprögnöser. Bölaget förtsa tter arbetet med att realisera den 

fastlagda tillva xtstrategin ga llande fö rva rv av fysiska butiker öch utveckling av ehandeln. 

NÄRSTÅENDE TRANSAKTIONER 

Inga na rsta ende transaktiöner har genömfö rts under periöden 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019 

Dela rsrappört fö r periöden januari-december: 21 februari 2020  

A rssta mma ha lls i bölagets lökaler O sterla nggatan 44 i Böra s, törsdagen 19 maj 2020 kl 10:00 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 

Denna dela rsrappört har uppra ttats i enlighet med A rsredövisningslagen öch Bökfö ringsna mndens 

allma nna ra d. Fra n öch med ra kenskapsa ret 2014 uppra ttas köncernredövisning öch a rsredövisning med 

tilla mpning av BFNAR 2012:1. Denna rappört har inte varit fö rema l fö r revisörers slutliga granskning. 

MER OM ONLINE BRANDS NORDIC AB (PUBL) 

Online Brands-köncernen driver den ledande e-butiken pa  den svenska marknaden inöm vigselringar, 

smycken, klöckör öch matsilver. Köncernen besta r av möderbölaget Online Brands Nördic AB (publ) samt de 

hela gda dötterbölagen Hedbergs Guld & Silver AB, Juvelerare Eric G Anderssön AB, Juvelerare Jöhn Victörin i 

Varberg AB öch Ide guld AB i Böra s. Ehandel bedrivs under namnet www.hedbergsguld.se 

Aktien handlas pa  First Nörth Gröwth Market under körtnamnet OBAB. Bölagets Certified Adviser a r Aqurat 

Föndkömmissiön AB, tel 08- 684 058 00 infö@aqurat.se 

Rappörten finns att la sa pa  Bölagets hemsida http://www.önlinebrands.se/press-2/press/ 

-Fra gör? Köntakta ga rna vd Mats Bergengren via mail: mats.bergengren@önlinebrands.se eller telefön 

0762919109 

Denna införmatiön a r sa dan införmatiön söm Online Brands Nördic AB (publ) a r skyldigt att öffentliggö ra 

enligt EU:s marknadsmissbruksfö rördning. Införmatiönen la mnades, genöm övansta ende köntaktpersöns 

fö rsörg, fö r öffentliggö rande den 8 növember 2019 kl. 08:00 CET. 

  

mailto:info@aqurat.se
http://www.onlinebrands.se/press-2/press/
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RESULTATRÄKNING 

 

  

Resultaträkning Koncern 2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 4 785 6 015 14 315 20 029 27 069

Övriga rörelseintäkter -12 162 12 170 1 561

4 773 6 177 14 327 20 199 28 630

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -2 552 -3 495 -7 431 -11 043 -14 649

Övriga externa kostnader -817 -1 173 -3 226 -3 962 -5 394

Personalkostnader -1 825 -2 000 -5 958 -6 852 -9 107

Rörelseres. Före avskrivn. EBITDA -421 -491 -2 288 -1 658 -520

Av och nedskrivningar av materiella

och immateriella tillgångar -137 -159 -413 -472 -573

Rörelseresultat -558 -650 -2 701 -2 130 -1 093

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter -91 -123 -281 -354 -448

Resultat före skatt -649 -773 -2 982 -2 484 -1 541

Skatt på årets resultat 93

Periodens resultat -649 -773 -2 982 -2 484 -1 448

Resultat per aktie -1,64% -2,56% -7,55% -8,22% -3,66%

Antal aktier vid periodens utgång 39 515,875 30 227,827 39 515,875 30 227,827 39 515,875

Genomsnittligt antal aktier 39 515,875 30 227,827 39 515,875 26 137,180 30 781,204

belopp i kkr
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BALANSRÄKNING & FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 

 
 

Balansräkning koncern 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 3570 4 076 3 950

Materiella anläggningstillgångar 97 2 603 74

Finansiella anläggningstillgångar 504 504 504

Summa Anläggningstillgångar 4 171 7 183 4 528

Omsättningstillgångar

Varulager 10219 10 119 9 797

Kortfristiga fordringar 541 1 113 713

Kortfristiga placeringar 0

Kassa och bank 155 139 955

Summa Omsättningstillgångar 10915 11371 11 465

Summa Tillgångar 15 086 18 554 15 993

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2794 2453 5 775

Avsättningar 95 584 95

Summa Eget kapital och avsättningar 2889 3037 5 870

Skulder

Långfristiga skulder 2475 2160 24

Kortfristiga skulder 9722 13357 10 099

Summa Skulder 12197 15517 10 123

Summa Eget kapital och skulder 15086 18554 15 993

ställda säkerheter 26550 27500 26 550

Förändring av eget kapital

2019-07-01 2018-07-01 2018-01-01

2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Eget kapital vid periodens början 3443 3223 1 692

Nyemission 6 955

Justerad eget kapital vid periodens början -1

Återförd uppskrivningsfond 3 -1 423

Periodens resultat -649 -773 -1 448

Eget kapital vid periodens utgång 2794 2453 5 775
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KASSAFLÖDESANALYS 

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys Koncernen Kvartal Ack Q3-19 kvartal Ack Q3-18 Helår -18

2019-07-01 2019-01-01 2018-07-01 2018-01-01 2018-01-01

2019-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2018-09-30 2018-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -558 -2701 -650 -2130 -1 093

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 137 413 159 472 573

Övriga poster som påverkar kassaflödet -81 -280 -106 -486 469

Kassaflöde från den löpande verksamheten -502 -2568 -597 -2144 -51

före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 832 1699 137 1295 -2340

Kassaflöde från den löpande verksamheten 330 -869 -460 -849 -2391

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -56 2125

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -346 125 158 23 256

Periodens kassaflöde -16 -800 -302 -826 -10

Likvida medel vid periodens början 171 955 441 965 965

Likvida medel vid periodens slut 155 155 139 139 955

Förändring i periodens kassaflöde -16 -800 -302 -826 -10

Nyckeltal

Rörelsemarginal -11,7% -18,9% -10,5% -10,5% -3,8%

Räntabilitet på sysselsatt kapital -6,3% -30,7% -5,5% -18,0% -13,4%

Räntabilitet på eget kapital -23,2% -106,7% -31,5% -101,3% -25,1%

Soliditet 18,50% 18,50% 13,20% 13,20% 36,70%


