BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 2016
MULTIDOCKER CARGO HANDLING AB

Sammanfattning Q4 2016
•

•
•
•
•
•
•

Q4 innebar en mycket stark utveckling för MultiDocker,
både resultatmässigt och på EBITDA nivå före
engångsposter. Försäljningen utvecklades positivt under
Q4; delvis nya, men framförallt befintliga kunder,
placerade order hos MultiDocker under perioden.
Nyemissionen 30/11 blev övertecknad
Bolaget beslutar att notera bolaget på NGM MTF
Försäljningen utvecklades positivt under kvartal 4.
Intäkten Q4 2016 = 4 877 630 Euro, Intäkten Q4 2015 =
2 544 213 Euro En intäktsökning med 90%.
EBIT Q4 2016 = + 646 711 Euro före engångsposter –
2 045 932 Euro inklusive engångsposter
EBITDA Q4 2016 = 680 121 Euro. EBITDA Q4 2015 =
160 106 Euro. En förbättring med 320%

Sammanfattning helår 2016
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Lyckad nyemission under hösten 2016
Intåg på sydamerikanska marknaden.
MultiDocker har stärkt varumärket med nya
kundreferenser
Har inlett produktkostnadssänkningsarbetet
Fortsätter satsa på produktutveckling
USA, ny satsning framåt
Intäkterna minskade något jmf med 2015 men
orderstocken ökade med 99% som flyttas med in i
2017
EBIT 2016 = -3 218 686 Euro (- 526 043 Euro före
varumärkesnedskrivningen)
EBITDA 2016 = -137 116 Euro

VD-kommentar

Slutet gott, allting gott!
Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare. År
2016 har passerat. Ett år då mycket hände för
MultiDocker. Vi fick glädjande nog ca 4 500 nya aktieägare. Långt fler än vad jag kunnat hoppas på. Trots att
MultiDocker är ett litet bolag har det varit en god likviditet
i vår aktie. Även det är väldigt roligt.
Jag är trots den stora tillväxten under kvartal 4-2016 inte
helt nöjd. Själv hade jag hoppats att vi kunnat avräkna
(succesiv vinstavräkning) fler affärer än vad vi gjorde. Å
andra sidan är 90% ökningstakt inte så illa. Även EBITDA
var glädjande. 0,6 MEUR före jämförelsestörande poster
är bra. Orderboken har ökat med 99 % och uppgick till
7,9 MEURO vid årsskiftet. Vår satsning på att etablera
oss på en global marknad gav det resultat vi önskade på
ordersidan.
Jag ser tillbaka på ett antal år där vi genom hårt arbete
och smarta lösningar etablerat oss som ett starkt
varumärke för lösningar och produkter inom materialhantering. Det har funnits glädjeämnen och utmaningar.
Vi ser nu att vår samlade kunskap, flexibilitet och
samarbeten gav oss möjlighet att klara dessa utmaningar.
Varumärket MD har förankrats hos stora industrikunder i
tex Brasilien och det känns otroligt värdefullt att vår
satsning gett resultat. Nu fortsätter resan. Vi stärker vårt
varumärke, tar fram nya modeller och lösningar där vi
identifierat stor potential.
Skogsindustrimarknaden i Sydamerika gav MultiDocker
framgångar under 2016. Här levererade vi maskiner och
lösningar som gynnat lokala producenters logistikkedja
på ett oerhört gynnsamt sätt. USA, Caterpillars egen
hemmamarknad, har varit ett annat område som öppnat
upp för fler affärer. I USA är effektiviteten relativt låg både
inom industrin och längs vattenvägarna. MultiDocker har

under 2016 sålt några få enheter. Marknaden har mycket
stor potential eftersom kunderna föredrar produkter med
amerikansk prägel vilket vi genom samarbetet med
Caterpillar har. Under 2017 fokuserar vi fortsatt på den
europeiska marknaden, USA och Sydamerika. Vi följer de
affärsspår vi identifierat både på befintliga och nya
marknader.
Konkurrensen varierar på våra marknader. Parallellt med
vårt lösningsinriktade fokus har vi lagt stor möda på att
leverera hög kvalitet till en så låg tillverkningskostnad
som möjligt. Vi har konsoliderat tillverkningen och
utvecklat värdekedjan.
MultiDocker möter miljökrav och ökade krav på
leveransprecision. Vi förenklar och förbättrar våra
tillverkningsprocesser vilket kommer ge marginalförbättringar i resultatet. En annan positiv nyhet är att vi i
takt med att volymerna ökar kan förhandla fram bättre
inköpspriser. MultiDockers vinstmarginal har historiskt
sett påverkats av höga logistikkostnader som inkluderar
transporter av stora och tunga komponenter som
monterats på plats. Nu står vi inför nästa steg i
utvecklingen och vill använda Caterpillars leverantörer
ännu mer strukturerat för att sänka tillverknings- och
transportkostnaderna. En annan kostnadsbesparande
faktor här är etableringen av en ny monteringsanläggning.
Digitalisering av maskinerna finns också i vårt fokus då
det kommer att generera både säkrare, mer energisnåla,
mer effektiva och komfortabla maskiner.
Jag ser nu fram emot ett fortsatt gott 2017. Redan nu kan
jag säga att MultiDocker planerar för flera viktiga
utvecklingsprojekt som stöder lönsamhets- och
tillväxtresan. Medarbetare, partners, leverantörer och
finansiärer har skapat en god grund för fortsatt framgång.
Stort tack!
Percy Österström
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Kommentarer till Q4 2016

Kommentarer till resultatet 2016

Q4 innebar en mycket stark utveckling för Multidocker,
både resultatmässigt och på EBITDA nivå före
engångsposter Försäljningen utvecklades positivt under
Q 4, dels nya men framförallt befintliga kunder
Intäkten Q4 2016 = 4 877 630 Euro
Intäkten Q4 2015 = 2 544 213 Euro
En ökning med 90%, det är framförallt befintliga order
såsom Fibria som går bra men även en del nya projekt
från USA som lyfter intäkten.
EBIT Q4 2016 = + 646 711 Euro före engångsposter och
- 2 045 932 Euro inklusive engångsposter
EBIT Q4 2015 = 134 312 Euro.
EBITDA Q4 2016 = 680 121 Euro
EBITDA Q4 2015 = 160 106 Euro
En förbättring med 320%
En nyemission genomfördes under perioden med lyckat
resultat, aktien blev övertecknad.
De tio största aktieägarna per 2016-12-31

AKTIEÄGARE
SKÄRGÅRDSHAVET AB
(Percy Österström)

ANTAL

%

Intäkter och resultat 2016
Intäkt 2016 = 12 759 419 Euro
Intäkt 2015 = 15 204 454 Euro
En minskning över hela året med 16%. Orderstocken (7
934 383 Euro) som flyttas med in i 2017 är dock 99%
större än föregående år
EBIT 2016 = -3 218 686 Euro (- 526 043 Euro före
engångsposter)
EBIT 2015 = -126 543 Euro.
Ett antal maskinleveranser kom sent i Q4 vilket minskade
den succesiva vinstavräkningen jämfört med prognos
varför EBIT minskar jämfört föregående år.
EBITDA 2016 = -137 116 Euro
EBITDA 2015 = 207 960 Euro

Kassaflödet och finansiell ställning
Kassaflödet från den löpande verksamheten för 2016 var
– 305 000 Euro (668 000). Bolagets likvida medel vid
utgången av räkenskapsåret var 616 835 Euro (6 972).
Soliditeten var 20 % (15).

Investeringar och avskrivningar

51 233 000

44,00

LMK FORWARD

8 000 000

6,90

LARS WINGFORS

4 300 000

3,70

FÖRSÄKRINGSBOLAGET
AVANZA PENSION

4 009 772

3,45

CAPSENSOR

3 350 000

2,88

Eget kapital

BGL CONSULTING AB

2 673 855

2,30

CLAES PATRIC SJÖLUND

2 421 635

2,08

DIVIDEND SWEDEN AB

2 396 541

2,06

Vid utgången av året uppgick bolagets egna kapital till
2 373 332 Euro (1 177 821) Aktiekapitalet var
2 256 TEUR (1 140), fördelat på 116 333 000 aktier,
envar med ett kvotvärde om 0,019 kr.

NORDNET
PENSIONSFÖRSÄKRING AB

2 108 275

1,81

Medarbetare

JÖNS BULLMARKNAD AB

1 200 000

1,03

ÖVRIGA AKTIEÄGARE (ca
4500 st)

34 639 776

29,79

Antal anställda vid årsskiftet 2016 uppgick till 11 personer
(7) utöver detta använder bolaget ett antal konsulter för
utvecklingsprojekt och försäljningsprojekt.

MultiDocker fortsätter investera i produkterna, under
2016 har vi totalt investerat 360 271 Euro i
produktutveckling och teknik. Avskrivningar under 2016
uppgår till 3 081 570 Euro varav nedskrivningen för
varumärket utgör 2 692 643 Euro.

Aktien
Aktien noterades 2017-01-12, se nedan väsentliga
händelser efter rapporteringsperiodens utgång.
MultiDocker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma
på en global marknad. MultiDocker utvecklar, tillverkar och säljer
maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar
och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och
potential för effektivitets- och miljöförbättringar. MultiDocker har
ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare
av stora anläggningsmaskiner. Aktien är upptagen i handel på
NGM Nordic MTF. För mer information, vänligen se
www.multidocker.com
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Utsikter 2017
Marknaden för materialhantering växer globalt. De lösningar MultiDocker tillhandahåller för att öka effektiviteten och
samtidigt sänka energiförbrukningen och utsläppen per hanterat ton har rönt betydande intresse. Tillströmningen av
förfrågningar och prospects är signifikant på våra olika marknader. Parallellt med detta fortsätter MultiDocker att utveckla
samarbetet med Caterpillar och deras återförsäljare för att öka volymerna.
I början av mars kommer vi medverka på Conexpo i USA. Detta är en internationell mässa där MultiDocker möter kunder,
Caterpillar, återförsäljare och leverantörer i syfte att utveckla verksamheten och kontaktytorna ytterligare.
I samma månad (mars) genomförs en mässa i närheten av Fibrias Tres Lagoas-bruk, där MultiDockers 11 maskiner
kommer vara en av huvudattraktionerna. Majoriteten av landets skogsbolag kommer vara representerade och får chansen
att se varför Fibria, den största spelaren på marknaden, valt MultiDockers produkter.
Övriga utsikter i korthet:
•
Förhandlingar pågår med ett antal industrikunder i Sydamerika, Sydafrika och Indonesien om konceptlösningar
för ökad effektivitet vid olika fabriker.
•
MultiDockers Epower-koncept har väckt intresse i Tyskland och UK för och flera diskussioner förs med
intressenter.
•
Det finns ett ökande intresse av MultiDockers produkter i USA och Kanade. Därför utvärderas nu etablering av
MultiDocker North America.
•
Utvärdering av nya globala leverantörer pågår med syfte att sänka kostnaderna för tillverkning.

Kommande rapporttillfällen
Årsstämma

7 april 2017

Delårsrapport för perioden januari – mars

12 maj 2017

Delårsrapport för perioden april – juni

25 augusti 2017

Delårsrapport för perioden juli-september

30 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2017

16 februari 2018

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång
Bolagets aktie har noterats på NGM MTF listan 2017-01-12, aktien noterades första gången på NGM MTF 2017-01-12.
Högsta (1,65) och lägsta (0,815) noteringen från startdatum till 2017-02-19.
Affär Spanien:
MultiDocker har ingått avtal med en spansk partner om försäljning av tre stycken begagnade maskiner som bytts in under
2016. Ordervärdet är cirka 5 000 000 SEK och ger dessutom MultiDocker bättre marknadsnärvaro i Spanien.
Affär i Sverige
Som meddelat tidigare per pressmeddelande har MultiDocker ingått avtal med en svensk virkeshanteringsentreprenör.
Ordervärdet är ca 11 500 000 SEK och kommer att stärka MultiDockers marknadsnärvaro i den skandinaviska
virkeshanteringsindustrin.
Under 2017 kommer MultiDocker att gå tillbaka till att redovisa i SEK.

Notera
Denna information är sådan som MultiDocker AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 17.35
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Norrköping, den 24 februari 2017 MultiDocker AB (publ) Percy Österström
För ytterligare information vänligen kontakta: Percy Österström, Verkställande direktör Tel:+46 (0)70 53 196 03
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i TEUR

16-12-31

15-12-31

1331

1353

71

71

1402

1424

4

8

4

8

27

18

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter
Koncessioner, patent
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska tillgångar
Finansiella tillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

989

223

1016

241

2422

1673

620

1528

620

1528

642

749

Fodringar koncernbolag

522

2915

Övriga fordringar

447

184

Summa anläggningstillgångar
Omsättingstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fodringar på beställare

492

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

6530

254

8141

4594

616

7

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

616

7

9377

6129

11799

7802
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BALANSRÄKNING, EGET KAPITAL & SKULDER

Belopp i TEUR

16-12-31

15-12-31

Aktiekapital

2255

1140

Reservfond

2

2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fond för utvecklingsutgifter

356
2257

1142

Balanserat resultat

-1149

-565

Aktieägartillskott

1035

823

Överkursfond

2591

Årets resultat

-2719

-227

-242

31

2371

1173

88

131

88

131

533

546

533

546

219

219

Checkräkningskredit

892

1370

Leverantörsskulder

2886

3742

Fritt eget kapital

Avsättningar
Garantier
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Övriga skulder
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

30

23

4780

598

8807

5952

11799

7802

1173

1400

Förändringar i eget kapital
Ingående balans
Nyemission

1115

Överkursfond

2591

Aktieägartillskott
Årets resultat
Utgående eget kapital

211
-2719

-227

2371

1173
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RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i TEUR

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

01/16 - 12/16

01/15 - 12/15

10/16 - 12/16

10/15 - 12/15

12759

15204

4877

2544

197

124

16

47

12956

15328

4893

2591

-11115

-13064

-3924

-2160

-1396

-1314

-170

-259

-582

-742

-119

-37

-3082

-334

-2726

-26

-16175

-15454

-6939

-2482

-3219

-126

-2046

109

158

238

-417

-403

-96

-85

-259

-165

-96

23

-3478

-291

-2142

132

759

64

471

-34

-2719

-227

-1671

98

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivning av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

108
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KASSAFLÖDESANALYS
16-12-31

15-12-31

-3478

-291

kassaflödet

2957

335

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

-521

44

908

789

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i

Förändringar i rörelsekapital
Förändring varulager
Förändring rörelsefodringar

-3547

155

Förändring rörelseskulder

2855

-320

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-305

668

-3053

-774

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1

-18

Förändringar finansiella tillgångar

-8

0

-3062

-792

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission

1116

Överkursfond

2591

Erhållna aktieägartillskott
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

212
44

83

13

47

3976

130

609

6

7

1

616

7
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