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Delårsrapport, Q1 2021 
Första kvartalet 2021 
• Nettoomsättningen ökade med 12,5% till 169,1 

SEKm (150,4). Den organiska 

nettoomsättningstillväxten uppgick till 29,4%. 

• Produktresultatet ökade till 58,8 SEKm (57,3), 

motsvarande en produktmarginal på 34,8% (38,1). 

• EBITDA minskade till 10,6 SEKm (32,4), 

motsvarande en EBITDA-marginal på 6,3% (21,6).  

• Justerad EBITDA uppgick till 31,7 SEKm (32,4), 

motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 

18,7% (21,6). 

• EBIT minskade till 7,6 SEKm (30,1), motsvarande en 

EBIT-marginal på 4,5% (20,0). 

• Justerad EBIT uppgick till 28,7 SEKm (30,1), 

motsvarande en justerad EBIT-marginal på 17,0% 

(20,0). 

• Jämförelsestörande poster relaterade till 

kostnader för noteringen belastade resultatet med 

21,1 SEKm (0). 

• Periodens resultat uppgick till 4,2 SEKm (23,7). 

• Operativt kassaflödet uppgick till -38,1 SEKm (-3,3). 

• Resultat per aktie uppgick till 0,1 kr (0,8).  

 

Finansiell utveckling 

 

 apr-mar Helår

Belopp i SEKm 2021 2020 ∆ % 20/21 2020

Nettoomsättning 169,1 150,4 12,5 654,4 635,7

Nettoomsättning, USDm 20,2 15,6 29,4 74,0 69,4

Produktresultat 58,8 57,3 2,5 242,3 240,8

Produktmarginal, % 34,8 38,1 -8,8 37,0 37,9

EBITDA 10,6 32,4 -67,3 103,9 125,7

EBITDA-marginal, % 6,3 21,6 -70,9 15,9 19,8

Justerad EBITDA 31,7 32,4 -2,3 137,9 138,6

Justerad EBITDA-marginal, % 18,7 21,6 -13,1 21,1 21,8

EBIT 7,6 30,1 -74,8 92,9 115,4

EBIT-marginal, % 4,5 20,0 -77,6 14,2 18,2

Justerad EBIT 28,7 30,1 -4,8 126,9 128,3

Justerad EBIT-marginal, % 17,0 20,0 -15,3 19,4 20,2

Operativt kassaflöde -38,1 -3,3 28,0 62,8

Räntebärande nettoskuld 98,4 24,7 98,4 49,7

Resultat per aktie, SEK 0,1 0,8 2,1 2,8

USD/SEK, genomsnitt 8,4 9,6 8,8 9,2

Q1 
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VD har ordet 
Kommentarer kring kvartalet 

Fractals första kvartal som noterat bolag uppvisar 

fortsatt stark organisk tillväxt och ett justerat EBITDA 

resultat i linje med samma period föregående år. 

Det är tydligt att intresset för high performance 

gaming fortsätter att öka och även om det finns 

utmaningar på marknaden så ser vi stora 

möjligheter för fortsatt lönsam tillväxt under de 

kommande åren. Vi är väldigt glada över det stora 

intresset för att investera i Fractal i samband med 

noteringen på Nasdaq First North Premier i februari 

och att nära 9 800 ägare nu är med på vår fortsatta 

utvecklingsresa.  

Nettoomsättningen i kvartalet, som till 100% är i 

USD, ökade med 12,5% till 169,1 SEKm (150,4), med en 

organisk tillväxt på 29,4%, driven av stark försäljning 

av nätaggregat framför allt i EU men även i APAC. 

Försäljningen av chassin var fortsatt på en hög nivå i 

linje med föregående år för samtliga regioner, men 

tillväxten har påverkats av bristen på avancerade 

halvledare som används i bland annat grafikkort. 

Den begränsade tillgången på grafikkort, som är 

hjärtat i entusiastdatorer och den viktigaste faktorn 

för prestandan, gör att vissa gamers väntar med att 

uppgradera sin utrustning. Försäljning från 

återförsäljare till slutkonsument ökade med 12% 

organiskt. Skillnaden mot den organiska 

nettoomsättningstillväxten beror på lågt ingående 

lager hos försäljningskanalen samt 

förskjutningseffekter gällande försäljning av nya 

produkter. 

Det justerade EBITDA resultatet var 31,7 SEKm 

(32,4) med en justerad EBITDA-marginal på 18,7% 

(21,6), något under samma period föregående år. 

Produktmarginalen var 34,8% (38,1), påverkad av 

högre andel försäljning av produkter med lägre 

marginal, negativ valutapåverkan och ökade 

fraktpriser.  

Externa faktorer påverkar våra kostnader 
Det finns ett antal fördyrande externa faktorer just 

nu som påverkar hela branschen. Sedan en tid 

tillbaka har vi sett kraftigt ökade fraktpriser som en 

följd av brist på containerfraktkapacitet. 

Fraktpriserna är fortsatt på en hög nivå men de 

förväntas normaliseras under året. Vi har också sett 

ökade råvarupriser drivet av en hög efterfrågan på 

produkter generellt under pandemin samt att 

tariffer införts gällande import av produkter från 

Kina till USA. I dagsläget är all vår produktion i Kina 

men vi arbetar tillsammans med våra 

tillverkningspartners för att kunna flytta viss 

slutmontering av produkter för USA-marknaden till 

andra länder med början under fjärde kvartalet. 

Sammantaget har vi goda möjligheter att till stor del 

kompensera för de externa faktorer som påverkar 

våra kostnader.  

Intresset för high performance gaming är på 
rekordhög nivå 

Intresset för gaming fortsätter att slå rekord. Ett 

viktigt nyckeltal för att mäta intresset är antalet 

tittartimmar på streamingplattformen Twitch. Trots 

att vi såg en extrem ökning under 2020, med en 

fördubbling under pandemin, så fortsätter det höga 

intresset med ett all-time-high i april där 

tittartimmarna ökade med 25% jämfört med samma 

period föregående år. För oss är det en bekräftelse 

på en fortsatt stark underliggande marknad som 

stöds av trender inom esport och streaming där fler 

spelar datorspel, att gamers spelar mer än tidigare 

och att den genomsnittliga gamern är villig att 

spendera mer på sin utrustning även efter Covid-19. 

Stark global marknadsposition möjliggör 
fortsatt lönsam tillväxt 

Vi har historiskt vuxit med god lönsamhet sedan 

bolaget grundades. Vi har en tydlig strategi och plan 

för fortsatt lönsam tillväxt som inkluderar att 

leverera högkvalitativa produkter och en hög 

servicenivå till en växande bas av gamers, 

expansion till nya produktkategorier, utökade 

marknadsföringsinsatser och geografisk expansion. 

Vi har ett tydligt differentierat premiumvarumärke 

och en ledande position bland gamers som ställer 

höga krav på design, prestanda och kvalitet. Under 

kvartalet lanserade vi det nya chassit Meshify 2 

Compact som mottagits väl på marknaden, en 

efterlängtad uppföljare till storsäljaren Meshify 

Compact. Vi har många fler spännande 

produktlanseringar inplanerade som vi ser fram 

emot att presentera under andra halvåret.  

Vårt mål är att nå en årlig organisk tillväxt på mer 

än 10 procent från 2022 och framåt. Vår syn på 

helåret 2021 är oförändrad. Vi förväntar oss inte att 

under 2021 nå vårt tillväxtmål eftersom basen från 

2020 är så hög. Den starka tillväxten 2020, på 58%, 

kommer att följas av lägre tillväxt eller ingen tillväxt 

alls under 2021. Vårt lönsamhetsmål är att nå en 

justerad EBITDA-marginal om 20 procent. 

Jag vill avslutningsvis tacka alla medarbetare för det 

stora engagemang och insatser som gjorts för att 

under utmanande omständigheter 

möta den stora efterfrågan på våra 

premiumprodukter från 

entusiastiska gaming-kunder runt 

om i världen. 

Hannes Wallin, VD 

Maj 2021 
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Finansiell utveckling 
Första kvartalet 2021 

Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning under det första 

kvartalet ökade med 12,5% till 169,1 SEKm (150,4). 

100% av Fractals försäljning sker i USD och den 

organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 

29,4%. Den starka tillväxten beror främst på en 

ökad försäljning av nätaggregat framför allt i EU 

men även i APAC. Chassin ligger på en hög nivå i 

linje med föregående år för samtliga regioner.    

Resultat 

Produktresultatet uppgick till 58,8 SEKm (57,3), en 

ökning med 2,5%, motsvarande en 

produktmarginal om 34,8% (38,1). Den lägre 

marginalen beror på valutaeffekt då bolagets 

produktinköp och försäljning, som sker i USD, inte 

sker vid samma tillfälle, men också på en 

större andel försäljning av produkter med lägre 

marginal. Stigande priser på sjöfrakter har 

påverkat resultatet negativt. Från den 1 januari 

2021 återinfördes tariffer på chassin som säljs i USA, 

vilket innebär att samtliga produktkategorier nu 

omfattas av tariffer. Då det ingående varulagret av 

chassin var högt har det första kvartalet haft en 

mindre påverkan av tariffer som belastade 

kvartalet med totalt 1,6 SEKm för samtliga 

produktkategorier.  

Justerad EBITDA uppgick till 31,7 SEKm (32,4), 

motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 

18,7% (21,6). 

EBIT minskade till 7,6 SEKm (30,1), motsvarande 

en EBIT-marginal om 4,5% (20,0). Minskningen 

beror främst på jämförelsestörande poster på 21,1 

SEKm (0), vilka är relaterade till kostnader för 

noteringen.   

Periodens resultat uppgick till 4,2 SEKm (23,7). 

Finansnettot uppgick till -2,2 SEKm (-0,5), påverkat 

av negativa valutaeffekter samt högre utnyttjande 

av checkräkningskredit. Inkomstskatten uppgick till 

1,3 SEKm (5,9). Resultat per aktie uppgick till 0,1 SEK 

(0,8). Då inga aktier är emitterade under perioden 

finns ingen utspädningseffekt. Antal historiska 

aktier har omräknats med hänsyn till den split som 

gjordes 8 januari 2021. 

   
Nettoomsättning, SEKm Justerad EBITDA, SEKm Justerad EBITDA-marginal 
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Geografiska marknader 

Region EU uppvisade den starkaste 

tillväxten med en ökning på 17,8 SEKm 

och en organisk nettoomsättnings-

tillväxt på 39,5%. 

Även region APAC & Övrigt 

uppvisade god försäljningstillväxt i 

kvartalet med en ökning på 62,3% och 

en organisk nettoomsättningstillväxt 

på 88,1%. I region Americas minskade 

försäljningstillväxten med 16,3% och 

den organiska 

nettoomsättningstillväxten med 3,0%.  

Av den totala netto-

omsättningen stod EU för 58,6%, 

Americas för 26,6% och APAC & 

Övrigt för 14,8%. 

 

Nettoomsättning, kvartalet 

 
 

 

Per geografi (Americas, EU, APAC & Övrigt) 

 

  

Americas

26%

EU

59%

APAC & 

Övrigt

15%

apr-mar Helår

SEKm 2021 2020 ∆ % 20/21 2020

Nettoomsättning Americas 44,9 53,7 -16,3 275,5 284,2

Nettoomsättning Americas, USDm 5,4 5,5 -3,0 30,5 30,7

Nettoomsättning EU 99,1 81,3 22,0 294,2 276,4

Nettoomsättning EU, USDm 11,8 8,5 39,5 33,8 30,5

Nettoomsättning APAC & Övrigt 25,0 15,4 62,3 84,8 75,2

Nettoomsättning APAC & Övrigt, USDm 3,0 1,6 88,1 9,6 8,2

Q1
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Finansiell ställning och 
kassaflöde 

 

Kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till -39,5 SEKm  

(-6,1). Minskningen beror främst på det 

lägre resultatet, ökade kundfordringar 

och minskade leverantörsskulder.  

Kassaflödet från 

investeringsverksamheten uppgick till  

-8,8 SEKm (-4,0) och är huvudsakligen 

relaterad till utveckling av nya 

produkter.  

Kassaflödet från finansierings-

verksamheten uppgick under kvartalet 

till 38,6 SEKm (7,7), främst som ett 

resultat av en ökad 

checkräkningskredit. 

Det sammanlagda kassaflödet 

uppgick under kvartalet till -9,7 SEKm  

(-2,4). 

Finansiell ställning och 
likviditet  
Koncernens balansomslutning uppgick 

vid periodens slut till 549,8 SEKm, 

jämfört med 457,1 SEKm motsvarande 

tidpunkt föregående år. Ökningen mot 

föregående år är huvudsakligen en 

följd av ökat varulager som vid 

periodens slut uppgick till 142,4 

SEKm (67,8) samt en ökad 

checkräkningskredit som uppgick 

till 104,1 SEKm (37,7) till följd av 

lageruppbyggnad. Under kvartalet 

utökades checkräkningskrediten 

tillfälligt med 40 SEKm till 160 SEKm 

för att finansiera en 

lageruppbyggnad för att motverka 

effekten av kostnader för tariffer 

och ökade råvarupriser. Vid 

periodens slut uppgick tillgänglig 

checkräkningskredit till 55,9 SEKm. 

Räntebärande nettoskuld 

uppgick till 98,4 SEKm (24,7). 

Nettorörelsekapitalet uppgick 

vid periodens slut till 131,7 SEKm 

(41,8). Ökningen mot föregående år 

beror framför allt på ökat 

varulager. 

Koncernens egna kapital 

uppgick vid periodens slut till 275,3 

SEKm (248,3) och soliditeten till 

50,1% (54,3). 

 

 

  

 



 

 

 

Delårsrapport, Q1, jan—mar 2021 7 (19) 
 

Ytterligare information 
 

Viktiga händelser 
Fractal noterades den 11 februari 2021 

på Nasdaq First North Premier. 

Bolaget har genomfört en 

namnändring till Fractal Gaming 

Group AB.   

Från 1 januari 2021 återinfördes 

tariffer på samtliga av Fractals 

produkter som säljs i USA.  

I april 2021, efter rapportperiodens 

slut, tillträdde Martin Gustavsson rollen 

som VP of Supply Chain.  

Organisation 
Per den 31 mars uppgick antalet 

heltidsanställda till 71 (62), varav 18 

kvinnor (18) och 53 män (44).  

Medelantalet anställda i 

organisationen uppgick under första 

kvartalet till 69 (60), varav 20 kvinnor 

(18) och 49 män (42). 

Säsongsvariationer 
Fractal har en säsongsbetonad 

verksamhet som kännetecknas av 

högre försäljning under andra halvåret 

jämfört med första halvåret till följd av 

högtider och det kinesiska nyåret. 

Bolagets produktinköp anpassas för 

att möta denna säsongsvariation.  

Moderbolaget 
Verksamheten i moderbolaget består 

av koncernledningstjänster utförda för 

koncernens företag.  

Nettoomsättningen i moderbolaget 

uppgick under det första kvartalet till 

21,6 SEKm (1,5). Rörelseresultatet 

uppgick till -0,3 (-0,0) och periodens 

resultat till -0,3 SEKm (-0,8).  

Aktien 
Antal aktier i Fractal uppgick per den 

31 mars 2021 till 29 119 500 (1 015 773), 

där ökningen beror på en split per den 

8 januari 2021.  

Per den 31 mars 2021 är de största 

aktieägarna Långholmen Holding AB 

29,0%, Litorina IV L.P. 13,2%, Tin Ny 

Teknik 8,4%, SEB Life International 6,5% 

och SEB Life International 5,0%. 

Fractals aktier var per den 31 mars 

2021 fördelade på totalt 9 766 

aktieägare. 

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 
Fractal är beroende av att 

produktlanseringar sker som 

planerat och förseningar kan ha 

potentiellt stor effekt på total 

försäljningsvolym.  

Förändringar i valutakursen 

avseende framför allt SEK/USD har 

stor betydelse för koncernens 

resultat då all försäljning samt 

produktinköp sker i USD. 

Fractal är exponerat mot 

förändringar i råvarupriser, främst 

stål och plast.  

Verksamheten är bland annat 

beroende av fria globala 

varuflöden, särskilt mellan de stora 

marknaderna i Nordamerika och 

Europa och tillverkningen i Kina.  

Ytterligare information kring 

risker och osäkerhetsfaktorer finns i 

årsredovisningen för 2020 samt i 

prospekt, vilka är tillgängliga på 

www.fractal-design.com. 

Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen har upprätt-

ats i enlighet med International 

Financial Reporting Standards 

(IFRS) sådana de antagits av EU 

samt RFR 1 Kompletterande redo-

visningsregler för koncernen. 

Denna delårsrapport har upprätt-

ats i enlighet med IAS 34 Delårs-

rapportering samt tillämpliga 

bestämmelser i årsredovisnings-

lagen. Upplysningar enligt IAS 

34.16A framkommer förutom i de 

finansiella rapporterna och dess 

tillhörande noter även i övriga 

delar av delårsrapporten. Moder-

bolagets redovisning är upprättad i 

enlighet med RFR 2 Redovisning för 

juridiska personer och Årsredo-

visningslagen 9:e kapitel. 

Koncernen och moderbolaget har 

tillämpat samma redovisnings-

principer som i årsredovisningen 

2020.
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Styrelsens och verkställande 
direktörens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över utveck-

lingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

 

Stockholm den 21 maj 2021 

 

Magnus Yngen 

Styrelseordförande 

Patrick Söderlund 

Styrelseledamot 

Gustav Thott 

Styrelseledamot 

Pernilla Ekman 

Styrelseledamot 

 

Hannes Wallin 

VD och Styrelseledamot 
 

 

Revisorsgranskning 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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Resultaträkning, koncernen 

  

apr-mar Helår

SEKm 2021 2020 20/21 2020

Nettoomsättning 169,1 150,4 654,4 635,7

Aktiverat arbete för egen räkning 3,6 1,6 7,5 5,6

Övriga rörelseintäkter 0,8 2,5 8,9 10,6

Summa rörelsens intäkter 173,5 154,5 671,0 652,0

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -110,3 -93,0 -412,2 -394,9

Övriga externa kostnader -39,1 -16,2 -101,3 -78,4

Personalkostnader -13,4 -12,8 -53,5 -52,9

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immmateriella anläggningsitllgångar -3,0 -2,3 -11,0 -10,3

Summa rörelsens kostnader -165,9 -124,4 -578,0 -536,5

Rörelseresultat 7,6 30,1 92,9 115,4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 0,5 -0,5 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -2,2 -1,1 -7,9 -6,8

Resultat efter finansiella poster 5,4 29,6 84,5 108,7

Skatt på periodens resultat -1,3 -5,9 -20,0 -24,7

Uppskjuten skatt - 0,0 -0,0 -

Periodens resultat 4,2 23,7 64,5 84,0

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 

utländska verksamheter 0,1 0,3 -1,6 -1,4

Periodens övrigt totalresultat 0,1 0,3 -1,6 -1,4

Periodens totalresultat 4,3 24,0 62,9 82,6

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare 4,2 23,6 64,4 83,8

Innehav utan bestämmande inflytande - 0,1 0,1 0,2

Periodens resultat    4,2 23,7 64,5 84,0

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare 4,3 23,9 62,8 82,4

Innehav utan bestämmande inflytande - 0,1 0,1 0,2

Periodens totalresultat   4,3 23,9 62,9 82,6

Resultat per aktie, SEK 0,1 0,8 2,1 2,8

Före och efter utspädning, SEK 0,1 0,8 2,1 2,8

Q1 
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Balansräkning, koncernen 

 

SEKm 31 mar 2021 31 mar 2020 31 Dec 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 210,2 210,2 210,2

Egenupparbetade utvecklingsutgifter 17,4 11,0 14,2

Inventarier, verktyg och installationer 28,2 18,1 25,1

Nyttjanderättstillgångar 0,7 2,1 0,9

Summa anläggningstillgångar 256,4 241,4 250,4

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 142,4 67,8 172,8

Kundfordringar 135,6 132,1 93,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,7 2,6 4,3

Övriga fordringar 7,1 0,2 2,7

Kassa och bank 5,7 13,0 15,4

Summa omsättningstillgångar 293,4 215,7 288,7

SUMMA TILLGÅNGAR 549,8 457,1 539,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0,5 0,1 0,1

Övrigt tillskjutet kapital 177,9 177,9 177,9

Reserver -1,0 0,6 -1,0

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 97,9 69,6 93,7

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 275,4 248,2 270,7

Innehav utan bestämmande inflytande - 0,2 -

Summa eget kapital 275,4 248,4 270,7

Avsättningar och långfristiga skulder

Leasingskuld 0,1 - -

Övriga avsättningar 1,9 1,6 1,7

Uppskjuten skatteskuld 11,9 6,6 11,9

Summa avsättningar och långfristiga skulder 13,9 8,2 13,6

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 104,1 37,7 65,1

Leasingskuld 0,5 2,0 0,8

Leverantörsskulder 131,4 118,4 165,0

Aktuella skatteskulder 0,7 11,7 3,8

Övriga skulder 6,3 1,8 2,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17,6 29,0 17,6

Summa kortfristiga skulder 260,5 200,5 254,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 549,8 457,1 539,1
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Kassaflöde, koncernen 

 

  

apr-mar Helår

SEKm 2021 2020 20/21 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 5,4 29,6 84,5 108,7

Justeringar för poster som ingår i kassaflödet 3,6 2,8 4,8 4,1

Betald inkomstskatt -8,6 -6,8 -31,4 -29,6

0,4 25,7 57,8 83,1

Förändring av varulager 30,4 39,2 -74,6 -65,7

Förändring av rörelsefordringar -40,5 -18,4 -25,2 -3,1

Förändring av rörelseskulder -29,8 -52,6 49,8 27,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -39,5 -6,1 7,9 41,3

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -5,1 -2,1 -18,7 -15,7

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3,6 -1,9 -7,2 -5,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8,8 -4,0 -25,9 -21,1

Finansieringsverksamheten

Förvärv av minoritet - - -5,5 -5,5

Inlösen av egna aktier - - -30,5 -30,5

Amortering av skulder till koncernföretag - - -16,1 -16,1

Nettoförändring checkräkningskredit 39,0 8,2 66,4 35,6

Amortering av leasingskuld -0,4 -0,5 -1,8 -1,9

Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande 

inflytande - - -0,1 -0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38,6 7,7 12,3 -18,6

Periodens kassaflöde -9,7 -2,4 -5,7 1,6

Likvida medel vid årets början 15,4 15,1 15,2 14,9

Valutaeffekt likvida medel 0,4 0,3 -1,1 -1,2

Likvida medel vid periodens slut 6,1 13,0 8,5 15,4

Q1
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Förändring av eget kapital, koncern 
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Ingående eget kapital 2020-01-01 0,1 177,9 0,3 45,9 224,3 0,1 224,4

Periodens resultat 23,7 23,7 0,1 23,8

Omräkningdifferenser 0,3 0,3 0,3

Periodens total resultat 0,3 23,7 24,0 0,1 24,0

Utgående eget kapital 2020-03-31 0,1 177,9 0,6 69,6 248,2 0,2 248,4

Ingående eget kapital 2021-01-01 0,1 177,9 -1,0 93,7 270,7 - 270,7

Periodens resultat 4,2 4,2 4,2

Omräkningdifferenser 0,1 0,1 0,1

Periodens total resultat 0,1 4,2 4,3 4,3

Fondemission 0,4 0,4 0,4

Utgående eget kapital 2021-03-31 0,5 177,9 -1,0 97,9 275,4 - 275,4

Belopp i SEKm
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Moderbolaget 
Resultaträkning 

 
 

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat 

överensstämmer med periodens resultat. 

apr-mar Helår

SEKm 2021 2020 20/21 2020

Nettoomsättning 21,6 1,5 32,5 12,4

21,6 1,5 32,5 12,4

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -20,7 -0,2 -33,9 -13,4

Personalkostnader -1,2 -1,3 -5,3 -5,4

-21,9 -1,5 -39,2 -18,8

Rörelseresultat -0,3 -0,0 -6,6 -6,3

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - - 50,0 50,0

Räntekostnader och liknande resultatposter -0,0 -0,8 -1,2 -2,0

Resultat efter finansiella poster -0,3 -0,8 42,2 41,7

Bokslutsdispositioner - - 32,2 32,2

Resultat före skatt -0,3 -0,8 74,4 73,9

Skatt -0,0 - -6,7 -6,7

Periodens resultat -0,3 -0,8 67,7 67,2

Q1
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Balansräkning 

 
  

SEKm 31 mar 2021 31 mar 2020 31 Dec 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 271,4 271,4 271,4

Summa anläggningstillgångar 271,4 271,4 271,4

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 24,9 0,6 6,5

Övriga fordringar 0,5 0,1 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,1 0,4 0,1

Kassa och bank 0,0 - 1,2

Summa omsättningstillgångar 25,5 1,1 7,8

SUMMA TILLGÅNGAR 297,0 272,6 279,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0,5 0,1 0,1

Överkursfond 177,9 177,9 177,9

Balanserat resultat 56,4 20,2 -10,4

Periodens resultat -0,3 -0,8 67,2

Eget kapital 234,4 197,4 234,8

Obeskattade reserver 26,0 15,6 26,0

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 0,8 - -

Checkräkningskredit - 37,7 -

Leverantörsskulder 21,7 0,0 1,0

Aktuella skatteskulder 6,8 3,4 10,2

Övriga skulder 4,0 17,5 1,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3,2 1,1 5,8

Summa kortfristiga skulder 36,5 59,6 18,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 297,0 272,6 279,3
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Rörelsesegment och intäktsfördelning 
Fractal följer nettoomsättning och produktresultat per produktkategori. I tillägg följs omsättningen per 

geografi för vilket separata upplysningar lämnats i rapporten. 

Not 1 - Nettoomsättning och resultat per segment 

 

  

apr-mar Helår

SEKm 2021 2020 20/21 2020

Nettoomsättning 169,1 150,4 654,4 635,7

- varav chassin 127,8 130,5 525,1 527,8

- varav övrigt 41,3 19,9 129,3 107,9

Produktresultat 58,8 57,3 242,2 240,7

- varav chassin 48,2 50,5 201,8 204,1

- varav övrigt 10,6 6,9 40,3 36,6

Aktiverat arbete för egen räkning 3,6 1,6 7,5 5,6

Övriga rörelseintäkter 0,8 2,5 8,9 10,6

Övriga externa kostnader -39,1 -16,2 -101,3 -78,4

Personalkostnader -13,4 -12,8 -53,5 -52,9

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immmateriella anläggningsitllgångar -3,0 -2,3 -11,0 -10,3

Rörelseresultat 7,6 30,1 92,9 115,4

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 0,5 -0,5 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -2,2 -1,1 -7,9 -6,8

Resultat från finansiella poster -2,2 -0,5 -8,5 -6,8

Resultat före skatt 5,4 29,6 84,5 108,7

Q1
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Not 2 – Fördelning av intäkter 
Koncernen generar intäkter främst från försäljning av premium PC gaming-produkter i form av chassin, 

nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar samt övrigt. Försäljningen sker till distributörer, återförsäljare och 

systemintegratörer och inköp sker från kontrakterade tillverkare. Ägandeskapet för de sålda produkterna 

går normalt över till kunden vid fysisk leverans av respektive produkt. Övriga intäkter består främst av 

valutakursdifferenser avseende försäljning och inköp och ingår inte i tabellen nedan som beskriver 

intäktsströmmarnas karaktär. 

Fördelning av intäkter från avtal med kunder 

Fördelningen av nettoomsättning på produktområden, geografiska marknader och tidpunkt för redovisning 

sammanfattas nedan. Produktområden och geografiska marknader sammanfaller med de som används i 

segmentsredovisningen. 

 

 
 

 

Not 3 -  Finansiella instrument till verkligt värde 
Koncernens finansiella instrument redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet är en 

rimlig uppskattning av verkligt värde. 

 

  

Koncernen

SEKm 2021 2020 2021 2020 2021 2020

Geografisk marknad

Americas 40,7 49,4 4,3 4,3 44,9 53,7

EU 68,4 67,8 30,7 13,5 99,1 81,3

APAC & Övrigt 18,7 12,7 6,3 2,7 25,0 15,4

Tidpunkt för intäktsredovisning

Varor som redovisas vid en given tidpunkt 127,8 129,9 41,3 20,5 169,1 150,4

Varor och tjänster som redovisas över tid - - - - - -

Summa Nettoomsättning 127,8 129,9 41,3 20,5 169,1 150,4

Rörelsesegment 

Chassin Summa 
Övriga 

produkter 

jan—mar jan—mar jan—mar
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Definitioner 
Denna rapport innehåller finansiella nyckeltal i enlighet med de ramverk som Fractal tillämpar, vilket 

baseras på IFRS. Därutöver finns andra nyckeltal (alternativa nyckeltal) som används av företagsledningen 

och andra intressenter för att analysera trender och utvecklingen av koncernens verksamhet som inte direkt 

kan utläsas eller härledas ur de finansiella rapporterna. Fractal’s intressenter bör inte betrakta dessa 

alternativa nyckeltal som substitut, utan snarare som komplement till den finansiella rapportering som upp-

rättats i enlighet med IFRS. Se nedan för en lista över definitioner och nyckeltal som används och refereras 

till i denna rapport. 

 

Icke IFRS-mått Beskrivning Motivering för användande av mått 

Nettoomsättning, 

MUSD 

Fakturerade belopp i USD som hänför sig till 

försäljning, justerat för distributör- och åter-

försäljarrabatter som denomineras även i 

övriga valutor. 

Fractals försäljning faktureras i sin helhet i USD. Syftet med 

att presentera nyckeltalet är att presentera Koncernens 

organiska tillväxt. 

Produktresultat Nettoomsättning med avdrag för kostnaden för 

handelsvaror. 

Visar på kärnverksamhetens produktlönsamhet. 

Produktmarginal, % Produktresultat i förhållande till nettoom-

sättning. 

Visar på kärnverksamhetens produktlönsamhet i förhållande 

till nettoomsättning. 

Rörelseresultat (EBIT) Fractals redovisade rörelseresultat. Rörelseresultat (EBIT) är ett resultatmått som tillsammans 

med EBITDA visar det resultat som genereras av den 

operativa verksamheten. 

Rörelsemarginal 

(EBIT-marginal), % 

Rörelseresultat (EBIT) i förhållande till nettoom-

sättning. 

Möjliggör jämförelser av lönsamheten oberoende av 

kapitalstruktur eller skattesituation. 

EBITDA Rörelseresultat (EBIT) med återläggning av 

kostnader för avskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar. 

EBITDA tillsammans med Rörelseresultat (EBIT) ger en 

helhetsbild av generering av resultat från den operativa 

verksamheten. 

EBITDA-marginal, % EBITDA i förhållande till nettoomsättning. Detta nyckeltal används för analys av Fractals operativa 

resultatgenerering. 

Justerad EBITDA EBITDA justerad för jämförelsestörande poster. Justerad EBITDA är ett resultatmått som anses relevant för 

förståelse av Fractals finansiella prestation från den 

operativa verksamheten. Måttet visar den finansiella 

prestationen i den operativa verksamheten utan påverkan 

från väsentliga kostnads- eller intäktsposter som påverkar 

möjligheten att göra jämförelser över tid, som det beskrivs 

under ”Jämförelsestörande Poster” nedan. 

Justerad EBITDA-

marginal, % 

Justerad EBITDA i förhållande till nettoom-

sättning. 

Justerad EBITDA-marginal är ett nyckeltal som anses 

relevant för förståelse av Fractals finansiella prestation från 

den operativa verksamheten utan påverkan från väsentliga 

kostnads- eller intäktsposter som påverkar möjligheten att 

göra jämförelser över tid. 

Jämförelsestörande 

poster 

Intäkts- och kostnadsposter som 

redovisas separat till följd av dess art 

och belopp. 

Jämförelsestörande poster används för att förklara 

skillnader i det historiska resultatet. Separat redovisning och 

specifikation av Jämförelsestörande Poster gör det möjligt 

för läsarna av de finansiella rapporterna att förstå och 

utvärdera de justeringar som har gjorts vid presentation av 

Justerat rörelseresultat (Justerad EBIT) och Justerad EBITDA. 

Nettorörelsekapital Nettorörelsekapital beräknas som nettorörelse-

kapitaltillgångar reducerat med nettorörelse-

kapitalskulder. Nettorörelsekapitaltillgångar 

beräknas som summan av varulager, 

kundfordringar samt förutbetalda kostnader 

och upplupna intäkter samt övriga fordringar. 

Nettorörelsekapitalskulder beräknas som sum-

man av leverantörsskulder och skatteskulder, 

upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

samt övriga skulder. 

Detta mått visar hur mycket nettorörelsekapital som är bun-

det i Fractals verksamhet. 

Operativt kassaflöde EBITDA med avdrag för förvärv av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar samt 

justering för förändring av varulager, rörelse-

fordringar, och rörelseskulder. 

Operativt kassaflöde används av Fractal som mått på hur 

mycket kassaflöde som rörelsen genererar. 
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Icke IFRS-mått Beskrivning Motivering för användande av mått 

Kassagenerering, % Operativt kassaflöde i förhållande till EBITDA. Fractal använder nyckeltalet för att följa hur effektivt Kon-

cernen hanterar löpande investeringar och nettorörelsekap-

ital. 

Räntebärande netto-

skuld 

Räntebärande skulder med avdrag för likvida 

medel. Räntebärande skulder består av sum-

man av Checkräkningskredit och Skulder kon-

cernföretag. 

Räntebärande nettoskuld är ett mått som visar Bolagets 

totala skuldsättning. 

USD/SEK, genomsnitt Nettoomsättning (MSEK) i förhållande till netto-

omsättning, MUSD. 

Den genomsnittliga USD/SEK-kursen har en väsentlig inverk-

an på Bolagets nettoomsättning och rörelseresultat. 

Nettoomsättnings-

tillväxt, % 

Nettoomsättningstillväxt för perioden, beräk-

nad som ökning av nettoomsättning jämfört 

med föregående år, uttryckt i procent. 

Visar på verksamhetens nettoomsättningsförändring under 

perioden jämfört med föregående period. 

Organisk netto-

omsättningstillväxt, % 

Tillväxt i nettoomsättning i MUSD för perioden, 

beräknad som förändringen av nettoomsätt-

ning, MUSD jämfört med föregående år, uttry-

ckt i procent. 

Visar på verksamhetens organiska tillväxt under perioden 

jämfört med föregående period. 

Soliditet Eget kapital i relation till totala tillgångar Visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade 

med eget kapital och kan användas som indikator på 

bolagets betalningsförmåga på lång sikt. 

 
Operativa nyckeltal Beskrivning Motivering för användande av mått 

Försäljning från 

återför- 

säljare till 

slutkonsument,  

USD 

Försäljning till slutkonsument i USD, rapporterad 

av återförsäljare till Fractal. 

Återrapporterad försäljning från externa återförsäljare mätt 

i USD används av Fractal som indikator för den underliggan-

de efterfrågan på Bolagets produkter. 
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