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Första kvartalet
•   Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent under kvartalet till 2 284 miljoner kronor (2 124). 

•   Den organiska tillväxten i fasta växelkurser var 4,4 procent (2,5).

•   Bruttomarginalen ökade till 14,9 procent (14,8).

•   Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade till 116 miljoner kronor (105). 

•   Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 98 miljoner kronor (87).

•   Jämförelsestörande poster uppgick till -2 miljoner kronor (-2).

•   Kvartalets resultat uppgick till 68 miljoner kronor (77). 

•    Resultat per aktie före och efter utspädning inklusive avvecklad verksamhet uppgick till  
0,89 kronor (1,01). 

•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 305 miljoner kronor (199).

•   Nettoskuld i relation till justerat EBITDA  under den senaste 12-månadersperioden uppgick  
till 1,4 (2,1 helåret 2015/16).

Delårsrapport september–november 2016

Finansiella nyckeltal
Alla siffror i miljoner kronor om inte annat anges

Kv 1 
16/17

Kv 1
15/16

Rullande
12 mån 

Helår
15/16

Nettoomsättning 2 283,6 2 123,6 8 460,9 8 300,8

Organisk omsättningstillväxt (%) 4,4 2,5  4,9     4,4

Bruttomarginal (%) 14,9 14,8 15,0 15,0

Justerat rörelseresultat (EBITA) 115,8 104,8 400,6 389,6

Justerad EBITA-marginal (%) 5,1 4,9 4,7 4,7

Rörelseresultat (EBIT) 97,5 86,8 334,2 323,5

Periodens resultat 67,8 76,9 215,8 224,9

Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet före och efter 
utspädning (SEK) 0,89  1,01 2,83 2,95

Kassaflödet från den löpande verksamheten 304,8 199,0 553,0 447,2

Nettoskuld/justerad EBITDA (x)* - - 1,4 2,1

Avkastning på eget kapital (%) - - 14,4 15,8

*  Definitionen av nettoskuld uppdaterades under andra kvartalet 2015/16, villkorade förvärvsrelaterade skulder  
(ex. resultatbaserade tilläggsköpeskillingar) exkluderas nu i beräkningen. Se Definitioner på sid 21.    
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Inledningen av året har präglats av en solid tillväxt med 
förbättrade marginaler. Såväl bruttomarginal som justerad 
EBITA-marginal stärktes under kvartalet jämfört med mot-
svarande period föregående år, främst drivet av en gynn-
sam produktmix och tidigare genomförda förvärv, med en 
större andel mer avancerade produkter och tjänster.

Solid försäljningstillväxt
Koncernen redovisar en omsättningstillväxt om 7,5 
procent för det första kvartalet, motsvarande en organisk 
tillväxt om 4,4 procent. Tillväxten är framförallt driven av 
en fortsatt stark onlineförsäljning gentemot kundgruppen 
små och medelstora företag. Kvartalet har också präglats 
av en hög aktivitet inom kundgruppen stora företag och 
offentlig sektor, där nyförsäljning ersatt utgående avtal. 
Försäljningen till B2B-segmentet steg med 6,7 procent, 
medan B2C-segmentet uppvisade en stark tillväxt om 18,9 
procent under kvartalet.

Förbättrade marginaler
Bruttomarginalen stärktes något under kvartalet, till 14,9 
procent, medan det justerade rörelseresultatet (EBITA) 
ökade med över 10 procent till 116 miljoner kronor, mot-
svarande en justerad EBITA-marginal om 5,1 procent. 

Marginalökningen förklaras främst av en gynnsam pro-
duktmix och genom tidigare genomförda förvärv, med 
en större andel mer avancerade produkter och tjänster 
med högre marginal. Under kvartalet har ett antal större 
nytecknade avtal med en initialt lägre lönsamhet ersatt 
utgående avtal. Detta tillsammans med en viss förskjut-
ning i kundmixen har påverkat marginalen något negativt.

Egna märkesvaror
Vi har under kvartalet lanserat egna märkesvaror inom vis-
sa kategorier av basprodukter, såsom kablar, USB-minnen, 
LED-belysning och tillbehör till mobiler och surfplattor. Vi 
kan på detta sätt erbjuda våra kunder prisvärda produkter 
med bra kvalitet och vi får samtidigt en större kontroll över 
produkternas egenskaper och möjlighet till högre margi-
naler på sikt.

Vi har ökat vårt fokus på ansvarsfull tillverkning och genom 
lanseringen av egna märkesvaror får vi en bättre insyn och 
lättare att följa upp våra krav tidigare i värdekedjan, där 

tillverkningen sker. Vi har fördjupat vårt samarbete med 
både tillverkare och leverantörer i syfte att stödja dem i 
processen att efterleva våra hållbarhetskrav.

Förvärv i Norge
Under första kvartalet förvärvades norska IKT Gruppen 
som är specialiserade på försäljning och drift av standardi-
serade IT-tjänster för små och medelstora företag. Genom 
förvärvet breddar vi kunderbjudandet ytterligare och 
stärker Dustins position som en ledande IT-återförsäljare 
i Norden.

IT-plattformen integrerad i Finland
I oktober integrerades Businessforum i Dustins nordiska 
IT-plattform och i samband med detta verkar nu hela 
den finska verksamheten under varumärket Dustin. Vår 
bedömning är att inkörningsperioden av IT-systemet 
slutförs under det andra kvartalet. På sikt kommer en 
gemensam IT- och varumärkesplattform stärka vår finska 
affär och konkurrenskraft, samt bidra till ökad effektivitet 
för koncernen.

Framtidsutsikter
Vårt attraktiva erbjudande ger oss förutsättningar att med 
god lönsamhet fortsätta ta marknadsandelar och växa 
på vår adresserbara marknad, där vår position gynnas av 
övergripande trender som ökad onlinehandel, mobilitet 
och molntjänster.

Vi förväntar oss totalt sett en något högre organisk om-
sättningstillväxt under det innevarande verksamhetsåret, 
jämfört med det föregående. Vi strävar vidare mot att 
stärka vår position och öka våra marginaler både organiskt 
och med stöd i gjorda och kommande förvärv och ser en 
god möjlighet till ytterligare förvärv givet vår finansiellt 
starka position.

Nacka i januari 2017
Georgi Ganev, CEO

Stark onlineförsäljning och  
förbättrade marginaler
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Resultatposter och kassaflöde jämförs med motsvarande 
tidsperiod föregående år. Balansposter avser ställningen vid 
periodens utgång och jämförs med motsvarande tidpunkt 
föregående år. Kvartalet avser september 2016 – november 
2016.

Första kvartalet 
Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 7,5 procent under kvartalet 
till 2 284 miljoner kronor (2 124), främst förklarat av en 
fortsatt stark onlineförsäljning gentemot kundgruppen 
små och medelstora företag men också en solid försäljning 
till kundgruppen stora företag och offentlig sektor, primärt 
i Danmark och Finland. Den organiska tillväxten i fasta 
växelkurser var 4,4 procent (2,5).

Bruttoresultat 
Bruttoresultatet förbättrades under kvartalet med 26 
miljoner kronor, motsvarande 8,3 procent till 341 miljoner 
kronor (315). Bruttomarginalen ökade med 0,1 procenten-
heter till 14,9 procent (14,8), främst förklarat av en gynn-
sam produktmix och genom tidigare genomförda förvärv, 
med en större andel mer avancerade produkter och tjänster 
med högre marginal. Under kvartalet har ett antal större 
nytecknade avtal med en initialt lägre lönsamhet ersatt 
utgående avtal och har tillsammans med en viss förskjut-
ning i kundmixen har påverkat marginalen något negativt 
under kvartalet.

Justerat rörelseresultat
Justerat rörelseresultat (EBITA) ökade med 10,5 procent 
under kvartalet till 116 miljoner kronor (105). Den justerade 
EBITA-marginalen steg till 5,1 procent (4,9). Justerat rörelse-
resultat exkluderar jämförelsestörande poster. För kvartalet 
uppgick dessa till -2 miljoner kronor (-2) och posterna spe-
cificeras i not 3 Jämförelsestörande poster. För avstämning 
mellan justerat rörelseresultat (EBITA) och rörelseresultat, 
se not 2 Segmenten.

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter uppgick 
till 98 miljoner kronor (87). Förbättringen jämfört med fö-
regående år förklaras av en ökad försäljning och den något 
högre bruttomarginalen. 

Finansiella poster
De finansiella kostnaderna uppgick till 11 miljoner kronor 
(+6), där jämförelseperioden inkluderar positiva valutaeffek-
ter hänförligt till extern finansiering om 18 miljoner kronor. 
Justerat för detta uppgick de finansiella kostnaderna till 13 
miljoner kronor i jämförelseperioden. De finansiella intäk-
terna uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,5). Posten finansiella 
kostnader och andra liknande resultatposter avser främst 
räntekostnader om 9 miljoner kronor (8). Från och med det 
första kvartalet 2016/17 redovisas ovan nämnda valuta-
effekter över övrigt totalresultat genom att säkringsredovis-
ning av nettoinvestering i utländska dotterbolag tillämpas,  
i enlighet med IAS 39 Redovisning av finansiella instrument.
 
Skatt
Den effektiva skattesatsen för kvarvarande verksamheter 
var under kvartalet 22,4 procent, jämfört med 18,5 procent  
i motsvarande kvartal föregående år. Den lägre skattesatsen 
under föregående år var hänförlig till utökade skattemässiga 
avdrag för kostnader i tidigare perioder.   

Kvartalets resultat 
Kvartalets resultat inklusive avvecklad verksamhet uppgick 
till 68 miljoner kronor (77). Resultat per aktie uppgick till 
0,89 kronor (1,01), både före och efter utspädning. Kvarta-
lets resultat påverkades under föregående år av positiva 
valutaeffekter hänförligt till extern finansiering om 18 mil-
joner kronor och justerat för detta uppgick resultat per aktie 
till 0,82 kronor i jämförelseperioden. Från och med första 
kvartalet 2016/17 redovisas dessa valutaeffekter över övrigt 
totalresultat genom att säkringsredovisning av nettoinves-
tering i utländska dotterbolag tillämpas.

Kassaflöde
Kvartalets rapporterade kassaflöde uppgick till 280 miljoner 
kronor (179). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
305 miljoner kronor (199), vilket främst förklaras av en 
förändring i rörelsekapitalet om 219 miljoner kronor (146) 
där nivån av kortfristiga skulder ökat. Ökningen beror till 
största delen på högre leverantörsskulder vilka påverkades 
av förmånligare betalningsvillkor jämfört med motsvarande 
period föregående år. De förmånligare betalningsvillko-
ren avser överenskommelse med en leverantör och gäller 
tillsvidare.  

Finansiell översikt 
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Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -24 
miljoner kronor (203) hänförligt till köpeskillingen avseende 
förvärvet av norska IKT Gruppen. Investeringar i materiella 
och immateriella tillgångar uppgick till -5 miljoner kronor 
(-14), varav -4 miljoner kronor (-4) avser aktiverade utgifter 
för IT-plattformen. Det första kvartalets investeringar avser 
främst fortsatt utveckling av IT-plattformen och driftsätt-
ning i Finland.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 
-0,2 miljoner kronor (-222) och avsåg föregående år främst 
transaktioner hänförligt till den nu avvecklade leasingverk-
samheten. 

Nettorörelsekapital
Nettorörelsekapitalet uppgick vid kvartalets slut till - 174 
miljoner kronor (45). Minskningen var främst hänförlig till 
ökade leverantörsskulder som likt föregående kvartal påver-
kades av förmånligare betalningsvillkor. Justerat för detta 
var nettorörelsekapitalet  i nivå med motsvarande tidpunkt 
föregående år. 

Miljoner kronor 16-11-30 15-11-30 16-08-31

Varulager 301,8 261,0 229,3

Kundfordringar 1 095,6 938,8 877,7

Skattefordringar, övriga 
kortfristiga fordringar, 
förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 167,5 192,8 148,2

Leverantörsskulder -1 386,8 -993,5 -912,8

Skatteskulder, övriga kort-
fristiga skulder, upplupna 
kostnader och förutbetalda 
intäkter -352,1 -353,7 -310,7
Nettorörelsekapital -174,0 45,4 31,6

Nettoskuld och likvida medel
Nettoskulden uppgick vid kvartalets slut till 576 miljoner 
kronor (783). Minskning av nettoskulden i förhållande till 
föregående år är främst hänförlig till högre likvida medel där 
ökningen främst förklaras av ett lägre nettorörelsekapital. 
Totalt uppgick likvida medel till 522 miljoner kronor (255), en 
ökning om 266 miljoner kronor jämfört med samma period 
föregående år. Därutöver fanns vid kvartalets utgång en out-
nyttjad checkräkningskredit om 270 miljoner kronor. 

Nettoskuld i relation till justerad EBITDA uppgick till  1,4 
gånger (2,1 helår 2015/16), mätt över den senaste 12-måna-
dersperioden. Den lägre nivån förklaras främst av minskad 
nettoskuld där likvida medel ökat till följd av lägre nettorörel-
sekapital. Justerat för de mer förmånliga betalningsvillkoren 
är nettoskulden i förhållande till justerad EBITDA i nivå med 
helåret 2015/16. 

Miljoner kronor 16-11-30 15-11-30 16-08-31

Långfristiga skulder 1 094,4 1 038,3 1 066,4

Finansiell leasingskuld 2,6 - 2,8

Likvida medel -521,5 -255,2 -242,9

Fordringar avseende  
finansiell leasing  
(kort- och långfristiga)  -    -0,2 -
Nettoskuld 575,5 783,0 826,3

Anställda
Genomsnittligt antal heltidsanställda medarbetare 
uppgick till 917 under kvartalet jämfört med 936 under 
samma kvartal föregående år.

Viktiga händelser under första kvartalet 
Förvärv i Norge
Dustin förvärvade under kvartalet norska IKT Gruppen som 
är specialiserade på försäljning och drift av standardisera-
de IT-tjänster för små och medelstora företag. Förvärvet är 
ett led i Dustins strategi att bredda kunderbjudandet och 
stärka positionen på den nordiska IT-marknaden. 

IKT Gruppen grundades 2013 och förvärvades från ägar-
gruppen bestående av majoriteten av de 10 anställda. 
Under räkenskapsåret 2015 omsatte bolaget cirka 18 
miljoner norska kronor och årets resultat uppgick till 0,2 
miljoner norska kronor. Uppskattad slutlig köpeskilling 
uppgår till 50 miljoner norska kronor och består av en 
initial köpeskilling om 23 miljoner norska kronor och en 
tilläggsköpeskilling baserad på framtida resultat. Över-
värdet har i den preliminära förvärvsanalysen i sin helhet 
allokerats till goodwill. Den förväntade tilläggsköpekilling-
en är skuldförd per den sista november 2016. Bolaget har 
konsoliderats i koncernen från oktober 2016. 

Under kvartalet bidrog IKT Gruppen med 4 miljoner kronor 
till koncernens intäkter och 0,1 miljoner kronor till koncer-
nens rörelseresultat. Förvärvet bedöms ha en marginell 
påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande 
räkenskapsår. Då Dustin bedömer förvärvet som ej väsent-
ligt ur ett finansiellt perspektiv lämnas inte fullständig 
information i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv i denna 
kvartalsrapport.

Implementering av IT-plattform i Finland
Under kvartalet integrerades den finska verksamheten i 
Dustins nordiska IT-plattform. Integrationen är ett viktigt 
steg i Dustins strategi och i samband med denna verkar 
nu hela den finska verksamheten också under varumärket 
Dustin. Arbetet med att optimera och utveckla plattfor-
men fortgår under kommande kvartal.
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Händelser efter balansdagen
Årsstämma 2015/16
Dustins årsstämma hölls i Stockholm den 13 december 2016. 
Årsstämman röstade för att stödja samtliga förslag som 
styrelsen och valberedningen presenterade vid stämman. 

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Fredrik Cappe-
len, Gunnel Duveblad, Johan Fant, Tomas Franzén, Mattias 
Miksche och Maija Strandberg samt valde Caroline Berg 
och Mia Brunell Livfors till nya styrelseledamöter. Tidigare 
styrelseledamoten Stefan Linder avböjde omval. Fredrik 
Cappelen omvaldes som styrelsens ordförande. Årsstäm-
man beslutade att omvälja det registrerade revisionsbo-
laget Ernst & Young AB som bolagets revisor för tiden 
intill slutet av årsstämman 2016/17. Jennifer Rock Baley 
kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2015/16 och 
beslutade om en utdelning om 2,40 kronor per aktie. 

Långsiktigt incitamentsprogram
Vid årsstämman den 13 december 2016 beslutade aktie-
ägarna att anta ett långsiktigt incitamentsprogram (LTI 
2017) för koncernledningen och andra nyckelpersoner 
inom Dustin, totalt cirka 25 personer. Programmet omfat-
tar 1  159  996 teckningsoptioner och ger rätt att teckna 
lika många aktier till en teckningskurs om 73,90 kronor.
Anmälan om teckning kan enligt programmet äga rum 
mellan 31 januari 2020 till 30 juni 2020 och motsvarar vid 
fullt utnyttjande en utspädning om cirka 1,5 procent av 
det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget.  
Syftet med incitamentsprogrammet är att öka ägandet 
bland nyckelmedarbetare, motivera dessa att stanna kvar i 
bolaget och att öka engagemanget för Dustins resultatut-
veckling. 

Säsongsvariationer
Dustin påverkas av säsongsmässiga variationer. Respekti-
ve kvartal är jämförbara mellan åren. Försäljningsvolymer-
na är normalt sett högre i november och mars och lägre 
under sommarmånaderna när försäljnings- och mark-
nadsföringsaktiviteterna minskar i omfattning. Liknande 
säsongsmässiga variationer inträffar på samtliga geogra-
fiska marknader.

Moderbolaget
Dustin Group AB (organisationsnummer 556703-3062), med 
säte i Nacka, Sverige, bedriver enbart holdingverksamhet. 
Vidare är den externa finansieringen samlad i moderbolaget.

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 miljoner kronor (0,1). 
Kvartalets resultat uppgick till -27 miljoner kronor (5) och 

förändringen jämfört med motsvarande period föregåen-
de år förklaras huvudsakligen av ett negativt valutanetto 
om 26 miljoner kronor (+17), hänförligt till den externa 
finansieringen, samt en skatteintäkt om 8 miljoner kronor 
(-2). Utöver transaktioner med dotterbolaget har moder-
bolaget inga transaktioner med närstående. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Dustin har en strukturerad och koncernövergripande pro-
cess för att identifiera, klassificera, hantera och följa upp 
ett antal strategiska, operativa och externa risker. 

•   De strategiska riskerna identifieras vanligen vid riskdis-
kussioner kopplade till ett strategiskt initiativ. Riskerna 
omfattar bland annat förvärvs- och integrationsprojekt 
samt framtagande av lönsamma och attraktiva kunder-
bjudanden. 

•   De operationella riskerna uppstår inom verksamheten 
och identifieras främst genom processgenomgångar. 
Riskerna omfattar bland annat förmågan att attrahera 
och behålla kunder.

•   De externa riskerna utgörs av risker som ligger utanför 
koncernens direkta kontroll. Riskerna omfattar bland 
annat regelförändringar eller ändrade marknadsförhål-
landen.

För en detaljerad beskrivning av de risker som bedöms ha 
väsentlig betydelse för koncernens framtida utveckling, se 
Dustins årsredovisning för 2015/16.

Skulder och transaktioner med närstående
Inga transaktioner av betydande omfattning har skett 
med närstående under innevarande period eller jämförel-
seperioden.

Aktien
Moderbolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm se-
dan den 13 februari 2015 och tillhör segmentet Mid Cap. 
Aktiekursen uppgick per den 30 november 2016 till 60,75 
kronor per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde 
om 4 628 miljoner kronor.

Vid kvartalets slut hade bolaget totalt 6 555 aktieägare. 
Bolagets tre största aktieägare var per den 30 november 
2016 Axmedia AB (Axel Johnson AB) med 25,00 procent, 
Swedbank Robur Fonder med 11,55 procent samt Fjärde 
AP-fonden med 9,89 procent.

Dustins ägarförteckning med de största aktieägarna pre-
senteras på bolagets hemsida. 
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Redovisning av affärssegmenten 

Dustins verksamhet är uppdelad i två affärssegment: B2B och B2C. Inom segmentet B2B betjänas kunderna 
både via onlineplattformen och genom relationsbaserad försäljning. Dustins försäljningsmodell har anpas-
sats för att så effektivt som möjligt kunna möta kundens behov. Utöver B2B, som är Dustins kärnsegment, 
finns det fördelar med att även betjäna privatkunderna, som exempelvis, ett liknande produktsortiment, 
begränsade merkostnader samt insikter i trender och prissättning. Inom segmentet B2C betjänas kunderna 
enbart via onlineplattformen.

B2B-segmentet

Miljoner kronor
Kv 1 

16/17
Kv 1 

15/16
Förändring  

%
Rull ande 

12 mån
Helår 
15/16

Förändring  
%

Nettoomsättning 2 113,0 1 980,1 6,7 7 836,2 7 703,3 1,7
Segmentsresultat 186,5 171,1 9,0 675,8 660,3 2,3
Segmentsmarginal (%) 8,8 8,6 e/t 8,6 8,6 e/t

B2C-segmentet

Miljoner kronor
Kv 1 

16/17
Kv 1 

15/16
Förändring  

%
Rull ande  

12 mån
Helår 
15/16

Förändring  
%

Nettoomsättning 170,6 143,4 18,9 624,7 597,5 4,5
Segmentsresultat 5,5 4,1 34,6 23,8 22,4 6,4
Segmentsmarginal (%) 3,3 2,9 e/t 3,8 3,7 e/t

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 6,7 procent under kvar-
talet till 2 113 miljoner kronor (1 980). Den organiska 
tillväxten i fasta växelkurser var 3,5 procent (3,1). Ök-
ningen förklaras av en fortsatt stark onlineförsäljning till 
kundgruppen små och medelstora företag och en under 
kvartalet solid försäljning till kundgruppen stora företag 
och offentlig sektor, främst i Danmark och Finland.

Segmentsresultat 
Segmentsresultatet ökade med 15 miljoner kronor under 
kvartalet till 187 miljoner kronor (171). Det förbättrade resul-
tatet förklaras dels av den högre försäljningen men också av 
positiva effekter från genomförda förvärv och den förbätt-
ring i produktmix som dessa genererar. Resultatförbättring-
en dämpades något av en förändring i kundmixen inom 
kundgruppen stora företag och offentlig sektor i Danmark 
och Finland samt att ett antal större nytecknade avtal med 
en initialt lägre lönsamhet har ersatt fullföljda avtal under 
kvartalet. Segmentsmarginalen steg till 8,8 procent (8,6).

Nettoomsättning
Nettoomsättningen ökade med 18,9 procent under kvarta-
let till 171 miljoner kronor (143). Den organiska tillväxten 
i fasta växelkurser uppgick till 17,4 procent (-4,8). Den 
starka tillväxten förklaras främst av en fortsatt god försälj-
ningsutveckling i Norge, nyförsäljning via onlineplattfor-
men i Finland samt positiva effekter i samband med Black 
Friday-kampanjer i Sverige.

Segmentsresultat 
Segmentsresultatet ökade under det första kvartalet med 
1 miljon kronor till 6 miljoner kronor (4), positivt påverkat 
av försäljningsökningen och en förbättrad bruttomarginal. 
Segmentsmarginalen uppgick till 3,3 procent (2,9).

Centrala funktioner
Dustins centrala funktioner är nyckeln till att effektivt kun-
na leverera koncernens erbjudanden på samtliga markna-
der, generera skalfördelar och för att förenkla integratio-
nen av förvärvade verksamheter. 

Det första kvartalets kostnader för de centrala funktionerna, 
exklusive jämförelsestörande poster och i relation till omsätt-
ningen, uppgick till 3,3 procent (3,3). Kvartalet inkluderar ock-
så vissa kostnader från tidigare gjorda förvärv, vilka tidigare 
klassificerats som lokala kostnader i segmentet men som nu 
är en integrerad del i den centrala driften.

För ytterligare finansiell data avseende segmenten hänvi-
sas till not 2 Segmenten samt Segmentsinformation per 
kvartal på sidan 20.
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Undertecknad försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande  
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat 

samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Nacka den 10 januari 2017

Georgi Ganev, CEO
enligt styrelsens bemyndigande

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
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Koncernens resultaträkning

Miljoner kronor Not
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16

Kvarvarande verksamheter:  
Nettoomsättning 2 2 283,6 2 123,6 8 460,9 8 300,8

Kostnader för sålda varor och tjänster -1 942,7 -1 808,8 -7 188,6 -7 054,7
Bruttoresultat 340,9 314,8 1 272,2 1 246,1
Försäljnings- och administrations kostnader -240,3 -227,2 -924,6 -911,5
Jämförelsestörande poster 3 -2,4 -1,6 -5,8 -5,0
Övriga rörelseintäkter 1,3 1,8 5,1 5,6
Övriga rörelsekostnader -1,9 -0,9 -12,6 -11,6
Rörelseresultat 2 97,5 86,8 334,2 323,5
 
Finansiella intäkter och andra liknande resultatposter 0,3 0,5 1,2 1,4
Finansiella kostnader och andra liknande resultatposter -10,5 5,7 -54,4 -38,2
Resultat efter finansiella poster 87,3 93,0 281,0 286,8
Skatt hänförlig till kvarvarande verksamheter -19,5 -17,2 -64,4 -62,1
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter 67,8 75,8 216,6 224,7
 
Avvecklade verksamheter:
Periodens resultat från avvecklade verksamheter 4 0,0 1,1 -0,9 0,2
Periodens resultat 67,8 76,9 215,8 224,9
 

Övrigt totalresultat 
Omräkningssdifferenser 28,7 -20,0 51,6 2,9
Förändring i säkringsreserver -21,8 -1,0 -26,3 -5,4
Skatt hänförlig till förändring i säkringsreserver 4,8 0,2 5,8 1,2
Övrigt totalresultat (samtliga poster kommer att  
överföras till resultaträkningen) 11,7 -20,8 31,1 -1,3
Periodens totalresultat, i sin helhet hänförligt till  
moderbolagets aktieägare 79,4 56,2 246,9 223,6

 
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets  
aktieägare har uppkommit från:

Kvarvarande verksamheter 79,4 55,1 247,8 223,4
Avvecklade verksamheter 0,0 1,1 -0,9 0,2
Summa totalresultat 79,4 56,2 246,9 223,6

Resultat för kvarvarande verksamheter per aktie (SEK) 0,89 1,00 2,84 2,95
Resultat för kvarvarande verksamheter per aktie efter  
utspädning (SEK) 0,89 1,00 2,84 2,95
Resultat per aktie inkl. avvecklade verksamheter (SEK) 0,89 1,01 2,83 2,95
Resultat per aktie efter utspädning inkl. avvecklade  
verksamheter (SEK) 0,89 1,01 2,83 2,95
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Miljoner kronor Not 16-11-30 15-11-30 16-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar   

Goodwill 1 966,2 1 775,4 1 894,7
Övriga immateriella tillgångar hänförliga till förvärv 355,9 401,3 364,4
Övriga immateriella tillgångar 5 111,3 100,2 112,2
Materiella anläggningstillgångar 5 18,0 19,8 20,3
Uppskjutna skattefordringar 5,0 15,1 6,5
Fordringar avseende finansiell leasing - 0,2  -     
Övriga anläggningstillgångar 2,8 3,9 2,7
Summa anläggningstillgångar 2 459,2 2 315,7 2 400,8

    
Omsättningstillgångar

Varulager 301,8 261,0 229,3
Kundfordringar 1 095,6 938,8 877,7
Skattefordringar 6,9 22,2 6,2
Övriga fordringar 2,2 40,6 4,0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 158,4 130,0 138,0
Likvida medel 521,5 255,2 242,9
Summa omsättningstillgångar 2 086,4 1 647,8 1 498,0

SUMMA TILLGÅNGAR 4 545,6 3 963,5 3 898,9

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 501,6 1 379,9 1 422,2
Summa eget kapital 1 501,6 1 379,9 1 422,2

Långfristiga skulder

Uppskjuten skatt och andra långfristiga avsättningar 121,2 119,8 122,3
Skulder till kreditinstitut 1 094,4 1 038,3 1 066,4
Förvärvsrelaterade skulder 48,0 25,9 26,0
Summa långfristiga skulder 1 263,6 1 184,0 1 214,7

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 386,8 993,5 912,8
Skatteskulder 29,4 6,6 35,9
Derivatinstrument 6 4,6 13,6 9,0
Övriga kortfristiga skulder 76,1 126,0 68,3
Förvärvsrelaterade skulder 34,3 38,8 26,6
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 249,2 221,1 209,3
Summa kortfristiga skulder 1 780,4 1 399,6 1 262,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 545,6 3 963,5 3 898,9
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Koncernens rapport över förändringar i 
eget kapital i sammandrag

Miljoner kronor 16-11-30 15-11-30 16-08-31
Ingående balans per den 1 september 1 422,2 1 323,7 1 323,7
Periodens resultat 67,8 76,9 224,9
Övrigt totalresultat
Omräkningsdifferens 28,7 -20,0 2,9
Förändring i säkringsreserver -21,8 -1,0 -5,4
Skatt hänförlig till förändring i säkringsreserver 4,8 0,2 1,2
Summa övrigt totalresultat 11,7 -20,8 -1,3
Summa totalresultat 79,4 56,2 223,6
Utdelning - - -129,5
Teckning med stöd av teckningsoptioner - - 4,3
Summa transaktioner med aktieägare  -     -    -125,2
Utgående balans per balansdagen, i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 501,6 1 379,9 1 422,2
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Koncernens rapport över kassaflöden  

Miljoner kronor Not
Kv 1 

16/17
Kv 1

 15/16
Helåret

15/16
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster inklusive rörelseresultat för  
avvecklade verksamheter 97,5 88,5 323,9
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19,5 15,7 71,6
Erhållen ränta 0,3 0,5 1,4
Erlagd ränta -8,8 -11,1 -26,2
Betald inkomstskatt -22,4 -40,9 -28,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 86,1 52,7 341,9

Minskning (+)/ökning (-) av varulager -70,2 -19,9 12,1
Minskning (+)/ökning (-) av fordringar -217,4 -174,8 -86,4
Minskning (-)/ökning (+) av kortfristiga skulder 506,3 340,9 179,5
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 218,7 146,2 105,2
Kassaflödet från den löpande verksamheten 304,8 199,0 447,2

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 5 -4,5 -11,8 -32,1
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 5 -0,1 -1,7 -3,8
Förvärv av verksamheter -19,8 -23,6 -109,4
Avyttring av verksamheter  -    224,8 248,7
Erlagd villkorad köpeskilling  -     -    -38,8
Kassaflöde från leasingportföljen, finansiella tjänster  -    14,9 15,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten -24,4 202,7 79,7

Finansieringsverksamheten
Nyemission  -     -    4,3
Amortering av lån  -    -40,9 -54,4
Utdelning  -     -    -129,5
Förändring av finansiell leasingskuld -0,2  -     -    
Kassaflöde från leasingportföljen, finansiella tjänster  -    -181,4 -179,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,2 -222,3 -359,3
Periodens kassaflöde 280,2 179,4 167,5
 
Likvida medel vid periodens början 242,9 77,8 77,8
Periodens kassaflöde 280,2 179,4 167,5
Kursdifferenser i likvida medel -1,5 -2,0 -2,5
Likvida medel vid periodens slut 521,5 255,2 242,9
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets rapport över totalresultat

Miljoner kronor
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16

Nettoomsättning 0,1 0,1 0,4 0,4
Försäljnings-och administrationskostnader -2,3 -1,4 -7,6 -6,7
Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,2 -1,3 -7,2 -6,3

Finansiella intäkter och andra liknande resultatposter 10,4 0,0 59,0 48,7
Finansiella kostnader och andra liknande resultatposter -42,6 8,2 -91,8 -41,0
Resultat efter finansiella poster -34,5 6,9 -40,0 1,4

Bokslutsdispositioner  -     -    196,5 196,5
Skatt 7,7 -1,5 -29,1 -38,3
Periodens resultat -26,8 5,4 127,4 159,6

Miljoner kronor
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16

Periodens resultat -26,8 5,4 127,4 159,6
Övrigt totalresultat  -     -     -     -    
Periodens totalresultat -26,8 5,4 127,4 159,6
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Moderbolagets balansräkning

Miljoner kronor 16-11-30 15-11-30 16-08-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 1 211,6 1 221,7 1 221,7
Summa anläggningstillgångar 1 211,6 1 221,7 1 221,7

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 489,1 296,9 460,9
Skattefordran 0,6  29,9  -     
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7,9 0,7 10,0
Övriga fordringar 0,2 0,2  -     
Kassa och bank 122,0 165,7 147,4
Summa omsättningstillgångar 619,9 493,3 618,3
SUMMA TILLGÅNGAR 1 831,4 1 715,0 1 839,9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital

Aktiekapital 380,9 380,9 380,9
Summa bundet eget kapital 380,9 380,9 380,9

Fritt eget kapital

Överkursfond 388,1 388,1 388,1
Balanserat resultat -70,3 -103,7 -229,9
Årets resultat -26,8 5,4 159,6
Summa fritt eget kapital 291,0 289,8 317,9
Summa eget kapital 671,9 670,7 698,7

Obeskattade reserver 50,6  -    50,6

 Långfristiga skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 1 094,6 1 040,0 1 066,5
Summa långfristiga skulder 1 094,6 1 040,0 1 066,5

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 0,5 0,1 0,1
Skatteskulder 12,0  -    22,2
Övriga kortfristiga skulder 0,2 0,1 0,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,7 4,2 1,6
Summa kortfristiga skulder 14,3 4,3 24,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 831,4 1 715,0 1 839,9
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Not 1  Redovisningsprinciper och övrig information

Denna rapport har upprättats enligt IFRS med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen. Redovisningsprinci-
perna överensstämmer med de som används av koncernen i årsredovisningen för räkenskapsåret 2015/16. 

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2  
Redovisning för juridisk person. 

Rapporten har upprättats i miljoner kronor om inte annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma i denna rapport.

Säkringsredovisning av nettoinvestering
Från och med första kvartalet 2016/17 tillämpas säkringsredovisning i enlighet med IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och 
värdering avseende nettoinvestering i utländska dotterbolag. Detta får till följd att valutaomräkning på externa lån i utländsk valuta  
redovisas över övrigt totalresultat, på raden Förändring i säkringsreserver, istället för att inkluderas i finansiella poster i resultat-
räkningen. Ändringen är framåtriktad och har ej justerats retroaktivt.    

Not 2  Segmenten

Miljoner kronor
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16
Nettoomsättning   

B2B 2 113,0 1 980,1 7 836,2 7 703,3
B2C 170,6 143,4 624,7 597,5
Summa 2 283,6 2 123,6 8 460,8 8 300,8

     
Segmentsresultat 

B2B 186,5 171,1 675,8 660,3
B2B, segmentsmarginal (%) 8,8 8,6 8,6 8,6
B2C 5,5 4,1 23,8 22,4
B2C, segmentsmarginal (%) 3,3 2,9 3,8 3,7
Centrala funktioner -76,2 -70,4 -299,0 -293,1
Kostnaden för centrala funktioner, exklusive jämförelsestörande 
poster, i relation till nettoomsättningen (%) -3,3 -3,3 -3,5 -3,5
Justerat rörelseresultat (EBITA) 115,8 104,8 400,6 389,6

     
Avstämning mot resultat efter finansiella poster

Jämförelsestörande poster -2,4 -1,6 -5,8 -5,0
Av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar -15,9 -14,7 -61,8 -60,6
Avgår: Rörelseresultat hänförligt till avvecklad verksamhet  
inkluderad i segmentsresultat B2B 0,0 -1,7 1,3 -0,4
Rörelseresultat, koncernen 97,5 86,8 334,2 323,5

Finansiella intäkter och andra liknande resultatposter 0,3 0,5 1,2 1,4
Finansiella kostnader och andra liknande resultatposter -10,5 5,7 -54,4 -38,2
Resultat efter finansiella poster, koncernen 87,3 93,0 281,0 286,8
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Not 3  Jämförelsestörande poster

Miljoner kronor
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16

Förvärv- och avyttringsrelaterade kostnader -2,4 -1,6 -5,8 -5,0
Summa -2,4 -1,6 -5,8 -5,0

Not 4  Avvecklad verksamhet

Under första kvartalet föregående räkenskapsår avyttrades verksamheten som tidigare angivits som Finansiella tjänster via en verksam-
hetsöverlåtelse till extern part. Detta har innebär att verksamheten definieras som avvecklad verksamhet i enlighet med IFRS 5 Anlägg-
ningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Som en följd av detta har denna del av verksamheten redovisats 
som avvecklad verksamhet i resultaträkningen. 

Miljoner kronor
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16
Finansiella tjänster  

Ränteintäkter  -     5,6 0,2 5,7
Räntekostnader 0,0 -0,4 0,0 -0,4
Räntenetto 0,0 5,2 0,2 5,3

Försäljnings- och administrativa kostnader  -     -4,8 -1,4 -6,3
Rörelseresultat, finansiella tjänster 0,0 0,3 -1,3 -0,9

Realisationsresultat vid försäljning av verksamhet  -     1,3 0,0 1,3
Skatt  -     -0,6 0,4 -0,2
Periodens resultat från avvecklade verksamheter 0,0 1,1 -0,9 0,2
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Not 5  Investeringar 

Not 6  Finansiella instrument

Miljoner kronor
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16

Aktiverade utgifter för IT-utveckling hänförlig till integrerad IT-plattform -4,5 -6,3 -17,2 -19,1
Övriga investeringar i materiella- och immateriella anläggningstillgångar -0,1 -7,2 -9,9 -16,9
Summa -4,6 -13,5 -27,1 -36,0

Finansiella instrument värderade till verkligt värde består av derivatinstrument samt förvärvsrelaterade skulder. Vad gäller övriga finansiel-
la poster överensstämmer i allt väsentligt verkliga värden med bokförda värden.

Derivatinstrument
Derivatinstrument värderade till verkligt värde består av räntederivat och valutaterminer. Derivatinstrument har utformats som säkringar 
av rörlig ränta på externa banklån. Valutaterminer avser säkringar av inköp i dollar från Kina. Koncernen använder sig av säkringsredo-
visning för derivat och valutaterminer, och verkligt värde beräknas inom nivå 2, i enlighet med definitionen i IFRS 13. Värderingsnivån är 
oförändrad jämfört med 2016-08-31.

Verkligt värde på skuld för derivatinstrumentet uppgick per 2016-11-30 till 5 miljoner kronor (14).

Under föregående räkenskapsår återbetalades delar av tidigare derivat i förtid för att ersättas med nya räntederivat. Detta gjordes primärt 
för att få en större spridning i förfallotider. Återbetalningen gjordes under tredje kvartalet 2015/16 och uppgick till 11 miljoner kronor.

Förvärvsrelaterade skulder
Förvärvsrelaterade skulder avser villkorade tilläggsköpeskillingar. Värdering sker löpande till verkligt värde och värdeförändringar redovi-
sas i resultaträkningen. Om värdeförändring sker innan förvärvsanalys är fastställd sker värdering dock via balansräkningen. Det verkliga 
värdet beräknas så som definierats för nivå 3 i IFRS 13, det vill säga utifrån indata som inte är observerbara på marknaden. Beräkningen av 
den villkorade tilläggsköpeskillingen baseras på parametrar i respektive förvärvsavtal. Dessa parametrar är vanligen kopplade till utfall på 
resultatmått mätt i upp till tre år från förvärv. Balanspostens förändring redovisas i tabellen nedan. Ökning av förvärvsrelaterad skuld om 
29 miljoner kronor under kvartalet avser förvärv av norska IKT Gruppen. 

Förändring i förvärvsrelaterade skulder 16-11-30 15-11-30 16-08-31
Ingående balans 52,6 66,4 66,4
Förvärv 29,1  - 26,0
Utbetalning hänförliga till tidigare förvärv -  - -38,8
Valutakursdifferens 0,6 -1,7 -1,0
Utgående balans 82,3 64,7 52,6
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Nyckeltal

Alla siffror i miljoner kronor om inte annat anges
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16
FINANSIELLA NYCKELTAL
Resultaträkning

Organisk omsättningstillväxt (%) 4,4 2,5  4,9     4,4
Bruttomarginal (%) 14,9 14,8 15,0 15,0
Justerat rörelseresultat (EBITDA) 118,5 107,7 411,0 400,2
Justerat rörelseresultat (EBITA) 115,8 104,8 400,6 389,6
Justerad EBITA-marginal (%) 5,1 4,9 4,7 4,7
Nettorörelsekapital -174,0 45,4 -174,0 31,6

Balansräkning

Sysselsatt kapital -36,9 184,3 -36,9 173,3
Nettoskuld* 575,5 783,0 575,5 826,3
Nettoskuld/justerad EBITDA (x)* - - 1,4 2,1
Underhållsinvesteringar -0,1 -2,0 -2,8 -4,7
Avkastning på eget kapital (%) - - 14,4 15,8
Soliditet (%) - - 33,0 36,5

Kassaflöde

Operativt kassaflöde 337,0 251,9 585,8 500,7

Data per aktie 

Resultat per aktie inkl. avvecklad verksamhet före utspädning (SEK) 0,89 1,01 2,83 2,95
Resultat per aktie inkl. avvecklad verksamhet efter utspädning (SEK) 0,89 1,01 2,83 2,95
Eget kapital per aktie före utspädning(SEK) 19,7 18,12 19,71 18,67
Eget kapital per aktie efter utspädning (SEK) 19,7 18,12 19,71 18,67
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie  
före utspädning (SEK) 4,00 2,61 7,26 5,87
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie  
efter utspädning (SEK) 4,00 2,61 7,26 5,87
Genomsnittligt beräknat antal aktier 76 173 115 76 173 115 76 173 115 76 173 115
Genomsnittligt beräknat antal aktier efter utspädning 76 193 089 76 173 115 76 173 115 76 173 115
Antal emitterade aktier vid periodens slut 76 173 115 76 173 115 76 173 115 76 173 115

*  Definitionen av nettoskuld uppdaterades under andra kvartalet  2015/16, villkorade förvärvsrelaterade skulder  
(ex. resultatbaserade tilläggsköpeskillingar) exkluderas nu i beräkningen. Se Definitioner på sida 21.
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Alternativa nyckeltal
Dustin använder sig av de alternativa nyckeltalen Avkastning på eget kapital, Bruttomarginal, Justerad EBITA-marginal, 
Justerat rörelseresultat, Nettorörelsekapital, Nettoskuld, Operativt kassaflöde, Organisk tillväxt, Rörelseresultat och 
Soliditet. Nyckeltalen Dustin valt att presentera är relevanta beaktade verksamheten samt i förhållande till de finansiella 
målen som tillväxt, marginal, kapitalstruktur och utdelningspolicy. Nedan angiven data är kompletterande information 
för att kunna härleda samtliga nyckeltal.

Alla siffror i miljoner kronor om inte annat anges
Kv 1 

16/17
Kv 1

15/16
Rullande

12 mån
Helåret

15/16
FINANSIELL DATA

Rörelseresultat

Rörelseresultat kvarvarande verksamheter 97,5 86,8 334,2 323,5
Rörelseresultat avvecklad verksamhet 0,0 1,7 -1,3 0,4
Rörelseresultat (EBIT) 97,5 88,5 333,0 323,9

Justerat rörelseresultat

Jämförelsestörande poster 2,4 1,6 5,8 5,0
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 15,9 14,7 61,8 60,6
Justerat rörelseresultat (EBITA) 115,8 104,8 400,6 389,6

Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 2,7 2,8 10,4 10,6
Justerat rörelseresultat (EBITDA) 118,5 107,7 411,0 400,2

Organisk tillväxt

Omsättningstillväxt (%) 7,5 2,7  5,9     4,6
Förvärvad tillväxt (%) -1,1 -0,9 -1,3 -1,2
Valutaeffekt i omsättningstillväxt (%) -2,0 0,7 0,3 1,0
Organisk omsättningstillväxt (%) 4,4 2,5 4,9 4,4

Resultat före finansiella poster inklusive rörelseresultat  
för avvecklade verksamheter

Rörelseresultat kvarvarande verksamheter 97,5 86,8 334,2 323,5
Rörelseresultat avvecklade verksamheter 0,0 1,7 -1,3 0,4
Summa 97,5 88,5 333,0 323,9
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Segmentsinformation per kvartal

Alla siffror i miljoner kronor  
om inte annat anges

Kv 1  
16/17

Kv 4 
15/16

Kv 3  
15/16

Kv 2  
15/16

Kv 1  
15/16

Kv 4  
14/15

Kv 3 
14/15

Kv 2 
14/15

Kv 1  
14/15

Nettoomsättning 2 283,6 1 951,8 1 988,9 2 236,6 2 123,6 1 758,7 1 918,8 2 188,4 2 067,5
Organisk omsättningstillväxt (%) 4,4 10,2 3,6 2,4 2,5 5,6 -1,1 7,0 12,0
Bruttomarginal (%) 14,9 15,3 15,4 14,7 14,8 14,2 14,2 13,8 14,2
Justerad EBITA 115,8 80,7 91,4 112,7 104,8 67,3 81,8 107,5 96,9
Justerad EBITA-marginal (%) 5,1 4,1 4,6 5,0 4,9 3,8 4,3 4,9 4,7

Segmentet B2B

Nettoomsättning 2 113,0 1 806,2 1 847,6 2 069,4 1 980,1 1 620,5 1 779,4 2 012,4 1 914,6
Segmentsresultat 186,5 150,3 155,6 183,2 171,1 117,5 141,6 170,2 159,7
Segmentsmarginal (%) 8,8 8,3 8,4 8,9 8,6 7,3 8,0 8,5 8,3

Segmentet B2C  

Nettoomsättning 170,6 145,6 141,3 167,2 143,4 138,2 139,4 176,0 153,0
Segmentsresultat 5,5 5,6 6,7 6,0 4,1 4,8 6,2 6,5 1,4
Segmentsmarginal (%) 3,3 3,8 4,7 3,6 2,9 3,4 4,5 3,7 0,9

Centrala funktioner

Centrala funktioner -76,2 -75,2 -70,9 -76,5 -70,4 -55,0 -66,0 -69,2 -64,2
Som % av nettoomsättningen -3,3 -3,9 -3,6 -3,4 -3,3 -3,1 -3,4 -3,2 -3,1
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Avkastning på eget kapital: Årets 
resultat i relation till eget kapital vid 
periodens slut.

B2B: Avser all försäljning till företag 
och organisationer.

B2C: Avser all försäljning till 
konsumenter.

Bruttomarginal: Bruttoresultat i 
relation till nettoomsättning.

Centrala funktioner: Inkluderar 
samtliga icke-allokerade centrala 
kostnader, inklusive avskrivningar, 
exklusive jämförelsestörande poster. 

Direktavkastning: Utdelning per aktie 
i relation till aktiekursen vid årets slut.

Eget kapital per aktie: Eget kapital vid 
periodens slut i relation till antalet 
aktier vid periodens slut.

Förvärvad tillväxt: Nettoomsättning 
för den aktuella perioden 
hänförlig till förvärvade företag, i 
förhållande till nettoomsättning för 
jämförelseperioden.

Justerat rörelseresultat (EBITA): 
Rörelseresultat (EBIT) enligt 
resultaträkning samt rörelseresultat 
för Finansiella tjänster vilka redovisas 
under avvecklad verksamhet, före 
jämförelsestörande poster samt 
av- och nedskrivning av immateriella 
tillgångar.

Justerat rörelseresultat (EBITDA): 
Rörelseresultat (EBIT) enligt 
resultaträkning samt rörelseresultat 
för Finansiella tjänster vilka redovisas 
under avvecklad verksamhet, före 
jämförelsestörande poster samt av- 
och nedskrivningar av immateriella 
och materiella tillgångar. 

Jämförelsestörande poster: 
Med jämförelsestörande poster 
avses väsentliga intäkts- eller 
kostnadsposter som redovisas separat 
på grund av betydelsen av deras 
karaktär och belopp. 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten: Kassaflöde från 
den löpande verksamheten efter 
förändringar i rörelsekapital.

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten per aktie: Kassaflöde 
från den löpande verksamheten i 
relation till genomsnittligt antal 
utestående aktier. 

Nettorörelsekapital: Summa 
omsättningstillgångar minus 
likvida medel, kortfristiga finansiella 
leasingtillgångar och kortfristiga icke 
räntebärande skulder, vid periodens 
slut.

Nettoskuld: Lång- och kortfristiga 
räntebärande skulder, exklusive 
förvärvsrelaterade skulder samt 
aktieägarlån, minus likvida medel 
samt fordringar från finansiell leasing, 
vid periodens slut. 

Organisk tillväxt: 
Nettoomsättningstillväxt för den 
aktuella perioden, justerad för 
förvärvad tillväxt och valutaeffekter. 

Omsättningstillväxt: 
Nettoomsättning för den 
aktuella perioden i förhållande 
till nettoomsättning för 
jämförelseperioden.

Operativt kassaflöde: Justerad EBITDA 
minus underhållsinvesteringar 
plus kassaflöde från förändringar i 
rörelsekapital.

Resultat per aktie: Nettoresultat i 
kronor i relation till genomsnittligt 
antal aktier, enligt IAS 34. 

Rörelseresultat: Rörelseresultat (EBIT) 
är ett mått på företagets resultat före 
skatt och finansiella poster. 

Soliditet: Eget kapital vid periodens 
slut i relation till totala tillgångar vid 
periodens slut.

Segmentsresultat: Segmentets 
rörelseresultat exklusive avskrivningar 
och jämförelsestörande poster.

Sysselsatt kapital: Rörelsekapital 
plus totala anläggningstillgångar, 
exklusive goodwill och övriga 
immateriella tillgångar hänförliga till 
förvärv samt räntebärande fordringar 
avseende finansiell leasing, vid 
periodens slut. 

Underhållsinvesteringar: 
Investeringar som krävs för att 
upprätthålla nuvarande verksamhet.

Valutaeffekter: Skillnaden 
mellan nettoomsättning i SEK 
för jämförelseperioden och 
nettoomsättning i lokal valuta för 
jämförelseperioden, omräknat till 
SEK med den aktuella periodens 
genomsnittsvaluta. 

Definitioner 
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2017-04-05
Delårsrapport för perioden 1 dec 2016 – 28 feb 2017, Q2

2017-07-05
Delårsrapport för perioden 1 mar 2017 – 31 maj 2017, Q3

2017-10-18
Bokslutskommuniké för perioden 1 sep 2016 – 31 aug 
2017, Q4

Denna information är sådan information som Dustin 
Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades 
för offentliggörande den 11 januari 2017 kl. 08:00 CET.

Dustin i korthet
Dustin är en av Nordens ledande återförsäljare av IT-pro-
dukter med tillhörande tjänster till företag, offentlig 
sektor och privatpersoner. Med kärnan i e-handel fungerar 
Dustin som en brygga mellan tillverkarnas stora utbud och 
kundernas behov där Dustins medarbetare stödjer kun-
derna att hitta den rätta lösningen för dem. Dustin är en 
one-stop-shop som erbjuder cirka 200 000 produkter med 
tillhörande tjänster, funktioner och lösningar. Verksam-
heten bedrivs i Sverige, Danmark, Norge och Finland. 

Omsättningen under verksamhetsåret 2015/16 uppgick 
till 8,3 miljarder kronor och medelantalet anställda var 
944. Drygt 90 procent av Dustins intäkter kommer från 
företagsmarknaden med fokus på små och medelstora  
företag. Dustin Group är börsnoterat på Nasdaq Stock-
holm sedan 2015 och har sitt huvudkontor i Nacka, 
Stockholm.

Finansiell kalender

För mer information, kontakta:

Dustin Group AB
Johan Karlsson, CFO
johan.karlsson@dustin.se 
070-867 79 97

Fredrik Sätterström, IR
fredrik.satterstrom@dustin.se
070-510 10 22


