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Delårsrapport, Q3 2021 
Tredje kvartalet 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 85,1 SEKm (182,8). 

• Produktresultatet uppgick till 26,0 SEKm (66,8), 

med en produktmarginal på 30,6% (36,6). 

• Justerad EBITDA uppgick till -2,7 SEKm (41,1), 

motsvarande en justerad EBITDA-marginal på  

-3,2% (22,5). 

• Justerad EBIT uppgick till -6,1 SEKm (38,6), 

motsvarande en EBIT-marginal på -7,2% (21,1). 

• Operativt kassaflöde uppgick till -12,2 SEKm 

(67,0). 

• Räntebärande nettoskuld var 110,5 SEKm (-65,7).  

• Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (0,9). 

Jan-Sep 2021 
• Nettoomsättningen uppgick till 357,9 SEKm 

(521,9).  

• Produktresultatet uppgick till 118,6 SEKm (207,0), 

med en produktmarginal på 33,1% (39,7). 

• Justerad EBITDA uppgick till 31,0 SEKm (130,9), 

motsvarande en justerad EBITDA-marginal på 

8,7% (25,1). 

• Justerad EBIT uppgick till 21,3 SEKm (123,6), 

motsvarande en EBIT-marginal på 6,0% (23,7). 

• Jämförelsestörande poster var 21,1 SEKm (5,0), 

främst relaterade till kostnader för notering.   

• Operativt kassaflöde uppgick till -49,4 SEKm (114). 

• Resultat per aktie uppgick till -0,1 SEK (2,9). 

 

Finansiell utveckling 

 

  okt-sep Helår

Belopp i SEKm 2021 2020 ∆ % 2021 2020 ∆ % 20/21 2020

Nettoomsättning 85,1 182,8 -53,5 357,9 521,9 -31,4 471,7 635,7

Nettoomsättning, USDm 9,8 20,7 -52,6 42,3 56,0 -24,5 55,7 69,4

Produktresultat 26,0 66,8 -61,1 118,6 207,0 -42,7 152,4 240,8

Produktmarginal, % 30,6 36,6 33,1 39,7 32,3 37,9

EBITDA -2,7 41,1 -106,5 9,9 125,9 -92,1 9,8 125,7

EBITDA-marginal, % -3,2 22,5 2,8 24,1 2,1 19,8

Justerad EBITDA -2,7 41,1 -106,5 31,0 130,9 -76,3 38,7 138,6

Justerad EBITDA-marginal, % -3,2 22,5 8,7 25,1 8,2 21,8

EBIT -6,1 38,6 -115,8 0,2 118,7 -99,8 -3,0 115,4

EBIT-marginal, % -7,2 21,1 0,1 22,7 -0,6 18,2

Justerad EBIT -6,1 38,6 -115,8 21,3 123,6 -82,8 26,0 128,3

Justerad EBIT-marginal, % -7,2 21,1 6,0 23,7 5,5 20,2

Operativt kassaflöde -12,2 67,0 -49,4 114,0 0,3 62,8

Räntebärande nettoskuld 110,5 -65,7 110,5 -65,7 110,5 49,7

Resultat per aktie, SEK -0,2 0,9 -0,1 2,9 -0,2 2,8

USD/SEK, genomsnitt 8,7 8,8 8,5 9,3 8,5 9,2

Q3 jan—sep 
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VD har ordet 
 

Kommentarer kring kvartalet 

Det tredje kvartalet har fortsatt påverkats av 

bristen på grafikkort samt ett antal omvärlds-

faktorer i spåren av pandemin i form av stör-

ningar i produktions- och varuförsörjnings-

kedjan. Som ledning har vi fullt fokus på att 

hantera effekterna av dessa utmaningar 

samtidigt som vi driver våra långsiktiga tillväxt-

initiativ för att skapa en lönsam och hållbar 

tillväxt för kommande år. 

 

Nettoomsättningen i kvartalet, som till 100% är i 

USD, minskade till 85,1 SEKm (182,8). Minskningen 

beror, utöver komponentbrist och fortsatta 

störningar i leveranskedjan, på att vi möter 

tuffare jämförelsetal med en organisk tillväxt på 

83% under tredje kvartalet 2020. Efterfrågan på 

chassin påverkas fortsatt av bristen på 

avancerade halvledare som används i bland 

annat grafikkort. Den begränsade tillgången på 

grafikkort, som är hjärtat i gamingdatorer och 

den viktigaste faktorn för prestandan, gör att 

många gamers väntar med att uppgradera sin 

utrustning. Den totala försäljningen från 

återförsäljare till slutkonsument minskade med 

45% organiskt. Nedgången på grund av den 

tillfälligt betydligt lägre efterfrågan drabbar hela 

branschen.  

 

Det justerade EBITDA-resultatet minskade till -2,7 

SEKm (41,1) motsvarande en justerad EBITDA-

marginal på -3,2% (22,5). Produktmarginalen var 

30,6% (36,6), påverkad av ökade fraktpriser (-5 

procentenheter) och tariffer (-1 procentenhet).  

 

Fortsatt rekordhögt intresse för gaming 

Intresset för e-sport och high-performance 

gaming är fortsatt rekordhögt, vilket ger oss 

tillförsikt att det finns en stark underliggande 

efterfrågan på de high-performance produkter vi 

erbjuder. Antalet tittartimmar på Twitch i Q3 

ökade med 21% jämfört med samma period 

2020, trots tuffa jämförelsetal, vilket är en tydlig 

indikator för en fortsatt stark underliggande 

efterfrågan trots att samhällen världen över åter 

öppnat upp och erbjudit konkurrerande 

underhållning. Fler spelar datorspel än tidigare, 

gamers spelar mer än tidigare och den 

genomsnittliga gamern är villig att spendera mer 

på sin utrustning. Vår bedömning är att den 

rådande situationen med brist på grafikkort 

skapar ett uppdämt behov som bör bidra till en 

starkare försäljningsutveckling när tillgången på 

grafikkort och övriga komponenter förbättras och 

priserna normaliseras. Vi förväntar oss att 

tillgången på grafikkort förbättras gradvis under 

2022 och att priserna också börja sjunka från 

nuvarande situation med priser två till tre gånger 

högre än det normala. 

 

Globala produktions och distributionsstörningar 

Under tredje kvartalet har produktionen i Kina vid 

några tillfällen stoppats temporärt på grund av 

elbrist. Den rådande produktionssituationen är 

osäker och har påverkat vår försäljning negativt 

under Q3. Logistiksituationen inom sjöfrakt är 

fortsatt utmanande med långa och osäkra 

leveranstider, i vissa fall 5–8 veckor längre än 

normalt, samt kraftigt ökade fraktpriser. Vi ser 

dock indikationer på att fraktpriserna börjar gå 

ner något från en hög nivå.  

 

Vi har samtidigt ökade kostnader genom de 

tariffer som infördes från årsskiftet gällande 

import av produkter från Kina till USA. Fractal 

beviljades under 2020 undantag från 

amerikanska importtullar på 25% på produkter 

från Kina men detta undantag löpte ut 31 

december 2020. Det amerikanska 

handelsdepartementet USTR meddelade i början 

av oktober att de öppnar upp för ansökningar 

om förlängning av undantag med deadline  

1 december. Endast företag som tidigare har 

beviljats undantag får ansöka. Det är svårt att 

bedöma vilken sannolikhet det finns att bli 

beviljad undantag och det kommer troligtvis 

dröja flera månader innan beslut meddelas. Med 

tanke på processens osäkerhet vill vi inte ta något 

för givet, men vi är försiktigt optimistiska om ett 

positivt resultat. För att undvika importtullarna 

framåt samarbetar vi med våra tillverknings-

partners att flytta viss slutmontering av produkter 

för USA-marknaden utanför Kina. På grund av 

fortsatta begränsningar i möjligheten att resa 

kommer detta tidigast att kunna påbörjas under 

senare delen av första halvåret 2022. För att så 

långt som möjligt kompensera för ökade 

råvarukostnader har vi under andra och tredje 

kvartalet höjt priserna på stora delar av 

sortimentet. 
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Hög aktivitetsnivå  

Utöver att hantera de kortsiktiga utmaningar vi 

möter, har vi stort fokus på vår tillväxtagenda för 

att skapa lönsam tillväxt under de kommande 

åren baserat på vår starka globala marknads-

position och det rekordhöga intresset för high-

performance gaming. En viktig hörnsten i 

tillväxtstrategin är att fortsätta bredda vårt utbud 

av högkvalitativa produkter till en växande bas 

av gamers. Under det tredje kvartalet lanserade 

vi den första produkten i en för oss ny serie inom 

chassin– Torrent-serien. Torrent är ett helt nytt 

high-performance chassi med fokus på det 

ultimata luftflödet. Produkten fick ett positivt 

mottagande med höga betyg i olika produkt-

tester online. Efter ett fåtal rapporter om problem 

med en fläkthub i produkten stoppade vi dock 

försäljningen tillfälligt under 5–6 veckor och de 

kunder som köpt produkten innan stoppet, 

uppskattningsvis 500–1 000 enheter, fick snabbt 

hjälp att byta ut den aktuella komponenten till en 

ny. Det är viktigt för oss är att alla kunder ska 

känna trygghet i att Fractal snabbt och smidigt 

åtgärdar eventuella brister. Vi har nu gjort alla 

nödvändiga åtgärder, hävt säljstoppet och kan 

nu återigen erbjuda Torrent-serien till high-

performance gamers runt om i världen. 

 

Utsikter för helåret 2021 

Efterfrågan på marknaden har fortsatt att vara 

svag under det tredje kvartalet och början av det 

fjärde kvartalet påverkad av en fortsatt brist på 

grafikkort. Bristen förväntas fortsätta påverka 

Fractals försäljning och resultat under resten av 

året samtidigt som produktmarginalen kortsiktigt 

påverkas av extraordinärt höga fraktpriser. 

 

Med beaktande av den fortsatt svaga 

utvecklingen under det tredje kvartalet gör vi 

bedömningen att nettoomsättningen för helår 

2021 beräknas minska med cirka 20% organiskt, 

vilket är i det lägre delen av spannet 15–20% som 

vi tidigare guidat för. Då merparten av våra 

operationella kostnader, främst 

personalkostnader, i det korta perspektivet är 

fasta kostnader, kommer detta – i kombination 

med en produkt-marginal som pressas av höga 

fraktpriser – medföra att vi ser en låg men positiv 

lönsamhet för det andra halvåret. 

 

Vår syn på marknaden och våra finansiella mål 

på medellång och lång sikt är intakt med en 

nettoomsättningtillväxt på minst 10% och en 

justerad EBITDA-marginal på 20%. Den 

underliggande efterfrågan på high-performance 

gaming-produkter är fortsatt stark. Vi har ett 

tydligt differentierat premiumvarumärke och en 

ledande position bland gamers som ställer höga 

krav på design, prestanda och kvalitet. 

Mottagandet av våra nya produkter under året 

har varit positivt med stort intresse och goda 

omdömen och vi ser fram emot att lansera 

ytterligare produktnyheter under kommande 

månader för att ytterligare stärka våra 

marknadsandelar. 

 

Hannes Wallin, VD 

November 2021 
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M A R K N A D S P O S I T I O N  

Topp 3 
 

G L O B A L  R Ä C K V I D D  

50+ länder 
 

A N T A L  A N S T Ä L L D A  

84st 

  Nettoomsättning per region Nettoomsättning per produktkategori 

  
  

>5,000,000 sålda produkter Kontor i Göteborg / Dallas / Taipei / Dongguan Grundades 2010 
 

Detta är Fractal 
 
Fractal grundades år 2010 och blev tidigt en 
pionjär som med renodlad och avskalad design 
förändrade bilden av hur gaming-produkter 
kunde se ut. Vi har sedan dess utvecklats till både 
ett internationellt varumärke och en tongivande 
aktör inom premiumsegmentet av PC gaming-
produkter. Idag har vi försäljning i över 50 länder 
inom den attraktiva och alltjämt växande 
gaming-marknaden. 
 
Produktkategorierna består idag av datorchassin, 
nätaggregat, kylningsprodukter och fläktar till PC 
gaming-datorer. Fractal är marknadsledande 
inom datorchassin på flera geografiska 
marknader, till exempel etta i Norden, tvåa i 
Japan och innehar en topp tre-position globalt. 
Vårt erbjudande och sortiment genomsyras av 
skandinavisk design, omsorgsfullt materialval och 
hög kvalitet. 
 
Sedan Fractal grundades har Bolaget levererat 
en lönsam tillväxt genom att framgångsrikt  

 
kombinera design, prestanda och kvalitet som 
efterfrågats av konsumenter, samtidigt som 
produktutbudet och den geografiska närvaron 
har utökats. Fractal är ett ledande, väletablerat 
varumärke med stark premiumpositionering – 
något som skapat en lika tydlig som populär 
särställning inom relevanta och inflytelserika 
communities. Stort fokus läggs på själva 
kundupplevelsen i form av bland annat en av 
branschens mest hyllade kundtjänst- och 
eftermarknadsavdelningar.  
 
Vi har identifierat ett flertal tillväxtområden för 
fortsatt lönsamhet och utveckling, bland annat 
genom bredare och mer innovativ 
marknadsföring, aggressiv breddning av såväl 
produktportfölj som sortiment samt fortsatt fokus 
på geografisk expansion och nya marknader. 
Huvudkontoret är baserat i Göteborg (Sverige) 
med satellitkontor i Dallas (USA), Dongguan (Kina) 
och Taipei (Taiwan). 

 

 

 Cases/Chassin 
Alla våra datorchassin är 
framtagna för att motsvara eller 
överträffa de kräsna 
användarnas höga 
förväntningar och särskiljer sig 
från konkurrensen genom sin  
skandinaviska design, höga 
prestanda, användarvänlighet 
och kvalitet. 

 

 

 AIO/CPU-kylare 
Vattenkylning är ett populärt 
alternativ och komplement till 
fläktar, ofta av estetiska skäl 
men kanske främst på grund 
av ökad effektivitet då vatten 
erbjuder bättre värme-
överföringsegenskaper än luft. 
 

       

 

 Fans/Fläktar 
Våra datorfläktar finns i alla 
tänkbara utföranden från 
diskreta och knäpptysta 120mm- 
till kraftiga 180mm-modeller 
med fullt fokus på maximalt 
luftflöde. 

 

 

 Power Supplies/Nätdelar 
Ett högpresterande 
nätaggregat med rätt styrka 
och stabilitet ligger till grund 
för varje framgångsrikt 
datorbygge. 
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Marknadsutveckling & efterfrågan 
 

 

Intresset för gaming och hårdvara fortsätter att 

växa. En pålitlig mätmetod som visar detta tydligt 

är analysen av olika streaming-plattformar och 

kanaler, där vi bland annat följer Twitch med 

världens största användarbas. Antalet 

tittartimmar på Twitch ökade med hela 21% 

under Q3 2021 jämfört med 2020 – en stark 

indikation på att marknaden och kundbasen 

fortfarande växer starkt. I slutet av september 

hade Twitch mer än 140 miljoner aktiva 

användare. 

 

En annan faktor som både driver tillväxt av nya 

kunder och stimulerar uppgraderingsbehovet hos 

befintliga, är nya och prestandakrävande 

speltitlar. Under Q3 såg vi två stora spelsläpp i 

form av Far Cry 6 och Amazons egen storsatsning 

New World – titlar som kräver de senaste 

datorkomponenterna för en ultimat 

användarupplevelse. 

 

Intel presenterar sin efterlängtade processor-serie 

”Alder Lake” under fjärde kvartalet, med planerad 

lansering i november. Följden blir både helt nya 

datorbyggen och uppgraderingar, vilket ökar 

efterfrågan på chassin, nätdelar och kylning av 

såväl befintliga som kommande 

prestandakrävande komponenter.  
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Lanseringar i tredje kvartalet 
 

I augusti presenterade vi Torrent – vår nya 

prestanda-serie inom premium gaming-chassin-

kategorin. Torrent fick ett varmt mottagande av 

marknaden med över 35 stycken branschpriser 

redan vid lansering, bland annat utmärkelsen 

”2021-års bästa chassiprodukt” från ett flertal 

tongivande media.  

 

Intresset från kund, communities och media är 

fortsatt stort och vi är stolta över att än en gång 

ha höjt ribban för hela branschen sett till vad en 

premiumprodukt inom prestanda-kategorin 

innebär. En anmärkningsvärd funktion är Torrents 

massiva 180 mm-fläktar vilket är något unikt inom 

vår marknad (och även säljs separat). 

 

I augusti lanserade vi även vår nya 

vattenkylningsserie Lumen (tre olika varianter, 

med och utan RGB-belysning) och en ny modell i 

vår nätdelsserie Ion+ Platinum, med bland annat 

uppgraderade komponenter och en ny avskalad 

look (fyra olika watt-storlekar). 
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Finansiell utveckling 
 
Tredje kvartalet 2021 

Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning uppgick till 85,1 SEKm 

(182,8). 100% av Fractals försäljning sker i USD och 

nettoomsättningen uppgick till 9,8 USDm (20,7), en 

organisk minskning med 52,6% jämfört med tredje 

kvartalet 2020. Minskningen berodde främst på 

höga jämförelsetal då tredje kvartalet 2020 var 

det kvartalet med högst USD försäljning någonsin 

med en organisk tillväxt på 83%, drivet av 

lockdowns runt om i världen till följd av pandemin. 

Nettoomsättningen påverkades negativt av 

fortsatta störningar i leveranskedjan samt 

komponentbrist med begränsad tillgång till 

grafikkort, vilket innebar att många slutkunder 

väntade med att uppgradera sin utrustning.  

Chassin stod för 77,9% (82,5) av nettoom-

sättningen, vilket var en minskning mot föregående 

år och som berodde på en högre andel försäljning 

av övriga produkter, framför allt nätaggregat.  

Resultat 

100% av Fractals produktinköp sker i USD vilket ger 

en viss valutasäkring då även 100% av 

försäljningen sker i USD. Produktresultatet uppgick 

till 26,0 SEKm (66,8), motsvarande en 

produktmarginal om 30,6% (36,6). Den lägre 

marginalen berodde främst på extraordinärt höga 

fraktkostnader, som minskade marginalen med 

cirka 5 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 

2020.  

 

 

 

 

 

Produktmarginalen påverkades också av 

tariffkostnader, en minskning med cirka 1 

procentenhet, vilka återinfördes vid årsskiftet och 

innebär att vi numer betalar tariffer på alla 

produkter som säljs till USA. Under 2020 betalade  

vi endast tariffer på övriga produkter, dvs inte på  

chassin.  

 

Under det tredje kvartalet fortsatte 

implementeringen av prisökningar för att delvis 

kompensera för kostnadsökningar och 

möjligheterna till ytterligare prisjusteringar kommer 

att ses över. 

 

Justerad EBIT uppgick till -6,1 SEKm (38,6), 

motsvarande en justerad EBIT-marginal om -7,2% 

(21,1). Avskrivningarna uppgick till 3,4 SEKm (2,5) 

och var främst relaterade till nya produkt-

lanseringar och bestod av produktverktyg och 

aktiverade utvecklingstimmar. 

Periodens resultat uppgick till -5,5 SEKm (28,4) 

och finansnettot var -0,8 SEKm (-2,2). 

Inkomstskatten uppgick till -0,3 SEKm (-8,1). Resultat 

per aktie uppgick till -0,2 SEK (0,9). Då inga aktier 

emitterades under perioden finns ingen 

utspädningseffekt. Antal historiska aktier har 

omräknats med hänsyn till den split som gjordes 

den 8 januari 2021.  

 

 

 

 

 

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

Den starkaste regionen i kvartalet var 

Americas med en nettoomsättning på 

36,4 SEKm (83,4), EU uppgick till 33,6 

SEKm (76,4) och APAC & Övrigt till 1,7 

SEKm (2,6).  

 

Av den totala nettoomsättningen stod 

Americas för 42,8% (45,6), EU för 39,5% 

(41,8), och APAC & Övrigt för 17,6% 

(12,5). Nettoomsättningen hämmades 

särskilt i EU på grund av logistik-

problematiken i Kina. Detta påverkade 

inte Americas i samma utsträckning då 

bolaget har ett regionalt lager i USA. 

 

Nettoomsättning, kvartalet 
 

 
 

 

 

Per geografi (Americas, EU, APAC & Övrigt) 

 

  

Americas

43%

EU

39%

APAC & 

Övrigt

18%

okt-sep Helår

SEKm 2021 2020 ∆ % 20/21 2020

Nettoomsättning Americas 36,4 83,4 -56,3 163,1 284,2

Nettoomsättning Americas, USDm 4,2 9,4 -55,1 19,1 30,7

Nettoomsättning EU 33,6 76,4 -56,0 236,5 276,4

Nettoomsättning EU, USDm 3,9 8,8 -55,7 28,1 30,5

Nettoomsättning APAC & Övrigt 15,0 22,9 -34,5 72,2 75,2

Nettoomsättning APAC & Övrigt, USDm 1,7 2,6 -32,7 8,5 8,2

Q3
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Januari–september 2021 

Nettoomsättning 

Koncernens nettoomsättning under perioden 

uppgick till 357,9 SEKm (521,9), vilket var en 

minskning med 31,4%. Nettoomsättningen i USD 

uppgick till 42,3 USDm (56,0), vilket var en organisk 

minskning med 24,5%.  

 

Jämförelsesiffrorna för perioden var utmanande 

då försäljningen under motsvarande period 2020 

var rekordhög och präglades av lockdowns i 

omvärlden, vilket bidrog till en stark försäljning och 

den organiska tillväxten låg på 84%. Störningar i 

logistiken i Kina medförde försenade leveranser 

och därmed lägre nettoomsättning. 

Grafikkortsbristen gjorde att slutkunder väntade 

med att uppgradera sin utrustning vilket 

påverkade försäljningen av Fractal’s produkter.  

Resultat 

Produktresultatet uppgick till 118,6 SEKm (207,0), 

motsvarande en produktmarginal om 33,1% (39,7). 

Den lägre marginalen berodde bland annat på 

rekordhöga priser på sjöfrakter, vilket minskade 

marginalen med cirka 2 procentenheter jämfört 

med januari-september 2020. Återinförandet av 

tariffer för USA-marknaden påverkade produkt-

marginalen negativt under perioden med cirka 2  

procentenheter, men dämpades något av ett högt 

ingående lager. Föregående års marginal  

 

påverkades positivt av återbetalda tariffer, 

exklusive dessa uppgick produktmarginalen till 

37,7%. Större andel försäljning av produkter med 

lägre marginal påverkade negativt med cirka 2 

procentenheter. 

 

Prisökningar har genomförts under andra och 

tredje kvartalet för att kompensera för 

kostnadsökningarna och ytterligare prisökningar 

kan komma att genomföras.  

Justerad EBIT minskade till 21,3 SEKm (123,6), 

motsvarande en justerad EBIT-marginal om 6,0% 

(23,7). Avskrivningarna uppgick till 9,7 SEKm (7,2) 

och var främst relaterade till investeringar 

kopplade till nya produktlanseringar.  

 

Jämförelsestörande poster uppgick till 21,1 SEKm 

(5,0), vilka huvudsakligen var relaterade till 

kostnader för noteringen.   

 

Periodens resultat uppgick till -2,5 SEKm (87,3). 

Finansnettot uppgick till -3,2 SEKm (-6,3), främst 

påverkat av högre utnyttjande av checkräknings-

krediten. Inkomstskatten uppgick till -1,2 SEKm  

(-25,1). Resultat per aktie uppgick till -0,1 SEK (2,9). 

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.  
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Geografiska marknader 

Av den totala nettoomsättningen i 

perioden stod EU för 51,4% (42,9), 

Americas för 33,2% (46,0) och APAC & 

Övrigt för 15,4% (11,1).  

 

Region EU uppvisade den högsta 

nettoomsättningen på 184,0 SEKm 

(223,9), följt av Americas på 118,8 SEKm 

(239,9) och APAC & Övrigt på 55,1 

(58,1).  

Nettoomsättning, jan-sep 
 

 
 

 

 

Per geografi (Americas, EU, APAC & Övrigt) 

 

  

Americas

33%

EU

52%

APAC & 

Övrigt

15%

okt-sep Helår

SEKm 2021 2020 ∆ % 20/21 2020

Nettoomsättning Americas 118,8 239,9 -50,5 163,1 284,2

Nettoomsättning Americas, USDm 14,0 25,6 -45,3 19,1 30,7

Nettoomsättning EU 184,0 223,9 -17,8 236,5 276,4

Nettoomsättning EU, USDm 21,8 24,2 -10,0 28,1 30,5

Nettoomsättning APAC & Övrigt 55,1 58,1 -5,1 72,2 75,2

Nettoomsättning APAC & Övrigt, USDm 6,5 6,2 5,3 8,5 8,2

jan—sep
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Finansiell ställning och 
kassaflöde 

 

Finansiell ställning  
Koncernens balansomslutning uppgick 

vid periodens slut till 537,1 SEKm (613,1). 

Minskningen mot föregående år var 

främst en följd av minskade 

kundfordringar som vid periodens slut 

uppgick till 65,7 SEKm (132,2), på grund 

av mindre försäljning. Varulagret 

uppgick till 167,3 SEKm (155,3) och 

förändringen mot föregående år var 

främst relaterad till logistikproble-

matiken i Kina med svårigheter att 

skeppa produkterna samt bristen på 

grafikkort som dämpade försäljningen. 

Checkräkningskrediten uppgick till 

116,2 SEKm (-1,2) och tillgängligt 

utrymme var 43,8 SEKm.  

 

Räntebärande nettoskuld uppgick till 

110,5 SEKm (-65,7). Nettorörelse-

kapitalet uppgick vid periodens slut till 

129,8 SEKm (8,1). Ökningen mot 

föregående år berodde framför allt på 

minskade leverantörsskulder. 

 

Koncernens egna kapital uppgick vid 

periodens slut till 268,8 SEKm (311,8) 

och soliditeten till 50,1% (50,8). 

Kassaflöde i kvartalet  
Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till -6,1 SEKm  

(71,3). Minskningen berodde främst på 

det lägre resultatet och minskade 

leverantörsskulder.  

 

Kassaflödet från investerings-

verksamheten uppgick till -9,5 SEKm  

 

 

 

(-6,8) och var huvudsakligen 

relaterat till utvecklingen av nya 

produkter.  

 

Kassaflödet från finansierings-

verksamheten uppgick under 

kvartalet till 15,5 SEKm (-0,5), där 

avvikelsen mot föregående främst 

var relaterad till förändring av 

checkräknings-krediten.  

 

Det sammanlagda kassaflödet 

uppgick under kvartalet till 0,0 

SEKm (64,0). 

Kassaflöde i perioden  
Kassaflödet från den löpande 

verksamheten i perioden uppgick 

till -38,4 SEKm (112,5). Minskningen 

beror främst på det lägre resultatet 

och minskade leverantörsskulder.  

 

Kassaflödet från investerings-

verksamheten uppgick till  

-21,2 SEKm (-14,6) och är 

huvudsakligen relaterat till 

utveckling av nya produkter.  

 

Kassaflödet från finansierings-

verksamheten uppgick under 

perioden till 49,8 SEKm (-48,5), 

främst som ett resultat av ökad 

checkräkningskredit. 

 

Det sammanlagda kassaflödet 

uppgick under perioden till -9,7 

SEKm (49,5). 

 

 

  

 



 

 
 

 

Delårsrapport, Q3, jan—sep 2021 13 (26) 
 

Ytterligare information 
 
Viktiga händelser under och efter 
kvartalet och perioden 
Den 11 februari 2021, noterades Fractal på Nasdaq 

First North Premier. Under perioden har bolaget 

genomfört en namnändring till Fractal Gaming 

Group AB. Från 1 januari 2021 återinfördes tariffer 

på samtliga av Fractals produkter som säljs i USA.  

I juli 2021 hölls en extrastämma där Ola Nilsson 

valdes in som ny styrelseledamot.   

Organisation 
Per den 30 september uppgick antalet 

heltidsanställda till 84 (65), varav 24 kvinnor (19) 

och 60 män (46). Medelantalet anställda i 

organisationen uppgick under tredje kvartalet till 

83 (65), varav 24 kvinnor (19) och 59 män (46). 

Säsongsvariationer 
Fractal har en säsongsbetonad verksamhet som 

kännetecknas av högre försäljning under andra 

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 tredje kvartalet till 1,3 SEKm (1,3). 

Rörelseresultatet uppgick till 0,0 SEKm (0,0) och 

periodens resultat till 0,0 SEKm (4,2).  

Aktien 
Antal aktier i Fractal uppgick per den 30 

september 2021 till 29 119 500 (1 015 773), där 

ökningen beror på en split per den 8 januari 2021.  

Per den 30 september 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 Handelsbanken fonder 

5,3%. Fractals aktier var per den 30 september 

2021 fördelade på totalt 7 391 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 upprättats i enlighet 

med International Financial Reporting Standards 

(IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Komp-

letterande redovisningsregler för koncernen. 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet 

med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 

bestämmelser i årsredovisningslagen. 

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer 

förutom i de finansiella rapporterna och dess 

tillhörande noter även i övriga delar av 

delårsrapporten. Moderbolagets redovisning är 

upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för 

juridiska personer och Årsredovisningslagen 9:e 

kapitel. Koncernen och moderbolaget har 

tillämpat samma redovisningsprinciper 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 19 november 2021 

 

Magnus Yngen 

Styrelseordförande 

Patrick Söderlund 

Styrelseledamot 

Gustav Thott 

Styrelseledamot 

Pernilla Ekman 

Styrelseledamot 

 

Ola Nilsson 

Styrelseledamot 

Hannes Wallin 

VD och Styrelseledamot 
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Granskningsrapport 
 

Till styrelsen i Fractal Gaming Group AB  

Org. nr 559080-2970 

 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den 

finansiella delårsinformationen i sammandrag 

(delårsrapporten) för Fractal Gaming Group AB 

(publ) per den 30 september 2021 och den 

niomånadersperiod som slutade per detta 

datum. Det är styrelsen och verkställande 

direktören som har ansvaret för att upprätta och 

presentera denna delårsrapport i enlighet med 

IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är 

att uttala en slutsats om denna delårsrapport 

grundad på vår översiktliga granskning. 

 

Den översiktliga granskningens 
inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet 

med International Standard on Review 

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av 
finansiell delårsinformation utförd av företagets 
valda revisor. En översiktlig granskning består av 

att göra förfrågningar, i första hand till personer 

som är ansvariga för finansiella frågor och 

redovisningsfrågor, att utföra analytisk 

granskning och att vidta andra översiktliga 

granskningsåtgärder. En översiktlig granskning 

har en annan inriktning och en betydligt mindre 

omfattning jämfört med den inriktning och 

omfattning som en revision enligt ISA och god 

revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder 

som vidtas vid en översiktlig granskning gör det 

inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan 

säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 

omständigheter som skulle kunna ha blivit 

identifierade om en revision utförts. Den uttalade 

slutsatsen grundad på en översiktlig granskning 

har därför inte den säkerhet som en uttalad 

slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det 

inte kommit fram några omständigheter som ger 

oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i 

allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i 

enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen 

samt för moderbolagets del i enlighet med 

årsredovisningslagen. 

 

 

Göteborg den 19 november 2021 

 

KPMG AB 

 

 

Mathias Arvidsson 

Auktoriserad revisor 

Huvudansvarig revisor 
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Resultaträkning, koncernen 

  

okt-sep Helår

SEKm 2021 2020 2021 2020 20/21 2020

Nettoomsättning 85,1 182,8 357,9 521,9 471,7 635,7

Aktiverat arbete för egen räkning 1,7 1,5 7,3 4,8 8,0 5,6

Övriga rörelseintäkter 0,0 - 0,0 3,0 7,6 10,6

Summa rörelsens intäkter 86,8 184,2 365,2 529,8 487,3 652,0

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -59,1 -115,9 -239,3 -314,9 -319,3 -394,9

Övriga externa kostnader -17,3 -14,5 -74,5 -49,5 -103,3 -78,4

Personalkostnader -13,1 -11,2 -41,5 -38,1 -56,3 -52,9

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immmateriella anläggningsitllgångar -3,4 -2,5 -9,7 -7,2 -12,8 -10,3

Övriga rörelsekostnader - -1,4 - -1,4 1,4 -

Summa rörelsens kostnader -92,9 -145,6 -364,9 -411,1 -490,3 -536,5

Rörelseresultat -6,1 38,6 0,2 118,6 -3,0 115,4

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

Räntekostnader och liknande resultatposter -0,8 -2,2 -3,2 -6,8 -3,2 -6,8

Resultat efter finansiella poster -7,0 36,5 -2,9 112,4 -6,7 108,7

Skatt på periodens resultat -0,3 -8,1 -1,2 -25,1 -0,8 -24,7

Uppskjuten skatt 1,7 -0,0 1,7 -0,0 -

Periodens resultat -5,5 28,4 -2,5 87,3 -5,8 84,0

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras till 
periodens resultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av 

utländska verksamheter 0,1 0,0 0,2 0,1 -1,4 -1,4

Periodens övrigt totalresultat 0,1 0,0 0,2 0,1 -1,4 -1,4

Periodens totalresultat -5,4 28,4 -2,3 87,4 -7,1 82,6

Periodens resultat hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -5,5 28,3 -2,5 87,1 -5,8 83,8

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

Periodens resultat    -5,5 28,4 -2,5 87,3 -5,8 84,0

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderbolagets ägare -5,4 28,3 -2,3 87,1 -7,0 82,4

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

Periodens totalresultat   -5,4 28,4 -2,3 87,3 -7,0 82,6

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 29,1 30,5 29,1 30,5 29,8 30,4

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 29,1 30,5 29,1 30,5 29,8 30,4

Resultat per aktie, SEK -0,2 0,9 -0,1 2,9 -0,2 2,8

Före och efter utspädning, SEK -0,2 0,9 -0,1 2,9 -0,2 2,8

Q3 jan—sep 
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Balansräkning, koncernen 

 

SEKm 30 sep 2021 30 sep 2020 Dec 31, 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Goodwill 210,2 210,2 210,2

Egenupparbetade utvecklingsutgifter 20,8 13,5 14,2

Inventarier, verktyg och installationer 31,3 22,4 25,1

Nyttjanderättstillgångar 15,1 1,3 0,9

Uppskjutna skattefordringar 1,7 - -

Summa anläggningstillgångar 279,1 247,3 250,4

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 167,3 155,3 172,8

Kundfordringar 65,7 132,2 93,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,8 12,6 4,3

Övriga fordringar 13,5 1,3 2,7

Kassa och bank 5,7 64,5 15,4

Summa omsättningstillgångar 258,0 365,8 288,7

SUMMA TILLGÅNGAR 537,1 613,1 539,1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 0,5 0,1 0,1

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

Reserver -0,9 0,5 -1,0

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat 91,3 133,0 93,7

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 268,8 311,5 270,7

Innehav utan bestämmande inflytande - 0,3 -

Summa eget kapital 268,8 311,8 270,7

Avsättningar och långfristiga skulder

Leasingskuld 12,0 - -

Övriga avsättningar 2,5 1,6 1,7

Uppskjuten skatteskuld 11,9 6,6 11,9

Summa avsättningar och långfristiga skulder 26,4 8,2 13,6

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 116,2 -1,2 65,1

Leasingskuld 3,1 1,1 0,8

Leverantörsskulder 102,7 245,4 165,0

Aktuella skatteskulder 7,4 28,9 3,8

Övriga skulder 1,8 2,0 2,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10,6 16,9 17,6

Summa kortfristiga skulder 241,8 293,1 254,8

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 537,1 613,1 539,1
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Kassaflöde, koncernen 

 

  

okt-sep Helår

SEKm 2021 2020 2021 2020 20/21 2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -7,0 36,5 -3,0 112,4 -6,7 108,7

Justeringar för poster som ingår i kassaflödet 4,2 3,0 11,1 6,8 13,0 4,1

Betald inkomstskatt -3,3 -0,9 -8,3 -9,4 -28,8 -29,6

-6,1 38,6 -0,2 109,9 -22,5 83,1

Förändring av varulager -3,4 -73,4 5,5 -48,2 -12,0 -65,7

Förändring av rörelsefordringar 12,4 16,8 26,0 -33,6 77,1 -3,1

Förändring av rörelseskulder -9,0 89,4 -69,7 84,6 -49,9 27,0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6,1 71,3 -38,4 112,5 15,2 41,3

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -7,3 -5,3 -12,7 -9,3 -15,2 -15,7

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2,2 -1,5 -8,5 -5,3 -9,5 -5,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9,5 -6,8 -21,2 -14,6 -24,7 -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

Nettoförändring checkräkningskredit 15,9 0,0 51,1 -46,9 133,6 35,6

Amortering av leasingskuld -0,4 -0,5 -1,3 -1,5 -1,7 -1,9

Utbetald utdelning till innehav utan bestämmande 

inflytande - - - -0,1 - -0,1

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15,5 -0,5 49,8 -48,5 95,9 -18,6

Periodens kassaflöde -0,0 64,0 -9,7 49,5 64,0 1,6

Likvida medel vid periodens början 5,7 0,4 15,4 14,9 0,4 14,9

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

Likvida medel vid periodens slut 5,7 64,5 5,7 64,5 5,7 15,4

Q3 jan—sep
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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 87,1 87,1 0,2 87,3

Omräkningdifferenser 0,1 0,1 0,1

Periodens total resultat 0,1 87,1 87,2 0,2 87,4

Utgående eget kapital 2020-09-30 0,1 177,9 0,5 133,0 311,5 0,3 311,8

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

Periodens resultat -2,5 -2,5 -2,5

Omräkningdifferenser 0,2 0,2 0,2

Periodens total resultat 0,2 -2,5 -2,3 -2,3

Fondemission 0,4 0,4 0,4

Utgående eget kapital 2021-09-30 0,5 177,9 -0,9 91,3 268,8 - 268,8

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. 

okt-sep Helår

SEKm 2021 2020 2021 2020 20/21 2020

Nettoomsättning 1,3 1,3 24,5 4,2 32,7 12,4

1,3 1,3 24,5 4,2 32,7 12,4

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -0,2 -0,1 -21,2 -5,4 -29,3 -13,4

Personalkostnader -1,2 -1,2 -3,7 -3,8 -5,2 -5,4

-1,3 -1,3 -24,9 -9,2 -34,5 -18,8

Rörelseresultat - 0,0 -0,4 -5,0 -1,8 -6,3

Resultat från finansiella poster

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

Räntekostnader och liknande resultatposter 0,0 -0,1 -0,0 -1,7 -0,4 -2,0

Resultat efter finansiella poster 0,0 -0,1 -0,4 43,3 -2,1 41,7

Bokslutsdispositioner - 5,5 - 11,5 20,7 32,2

Resultat före skatt 0,0 5,4 -0,4 54,8 18,6 73,9

Skatt -0,0 -1,2 0,0 -2,4 -4,3 -6,7

Periodens resultat -0,0 4,2 -0,4 52,4 14,4 67,2

Q3 jan—sep



 

 
 

Delårsrapport, Q3, jan—sep 2021 21 (26) 
 

Balansräkning 

 
  

SEKm 30 sep 2021 30 sep 2020 Dec 31, 2020

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

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

Summa anläggningstillgångar 271,4 271,4 271,4

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag 0,5 0,6 6,5

Övriga fordringar 0,1 0,9 -

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

Kassa och bank 0,3 1,2 1,2

Summa omsättningstillgångar 1,0 2,9 7,8

SUMMA TILLGÅNGAR 272,4 274,3 279,3

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 0,5 0,1 0,1

Summa bundet eget kapital 0,5 0,1 0,1

Fritt eget kapital

Överkursfond 177,9 177,9 177,9

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

Periodens resultat -0,4 52,4 67,2

Summa fritt eget kapital 233,9 250,5 234,7

Eget kapital 234,4 250,6 234,8

Obeskattade reserver 26,0 15,6 26,0

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 3,5 - -

Checkräkningskredit - - -

Leverantörsskulder - - 1,0

Aktuella skatteskulder 6,8 5,8 10,2

Övriga skulder 0,4 0,5 1,5

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,2 1,9 5,8

Summa kortfristiga skulder 11,9 8,2 18,4

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 272,4 274,3 279,3
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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 

 

  

okt-sep Helår

SEKm 2021 2020 2021 2020 20/21 2020

Nettoomsättning 85,1 182,8 357,9 521,9 471,7 635,7

- varav chassin 66,3 150,7 272,5 438,0 362,3 527,8

- varav övrigt 18,8 32,0 85,4 83,8 109,4 107,9

Produktresultat 26,0 66,8 118,6 207,0 152,3 240,7

- varav chassin 22,3 55,9 99,1 178,5 124,7 204,1

- varav övrigt 3,7 11,0 19,5 28,4 27,6 36,6

Aktiverat arbete för egen räkning 1,7 1,5 7,3 4,8 8,0 5,6

Övriga rörelseintäkter 0,0 - 0,0 3,0 7,6 10,6

Övriga externa kostnader -17,3 -14,5 -74,5 -49,5 -103,3 -78,4

Personalkostnader -13,1 -11,2 -41,5 -38,1 -56,3 -52,9

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immmateriella anläggningsitllgångar -3,4 -2,5 -9,7 -7,2 -12,8 -10,3

Rörelseresultat -6,1 38,6 0,2 118,6 -3,0 115,4

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

Räntekostnader och liknande resultatposter -0,8 -2,2 -3,2 -6,8 -3,2 -6,8

Resultat från finansiella poster -0,8 -2,2 -3,2 -6,2 -3,7 -6,8

Resultat före skatt -7,0 36,5 -2,9 112,4 -6,7 108,7

Q3 jan—sep
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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. 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 104,6 203,9 14,2 36,0 118,8 239,9

EU 127,4 187,3 57,0 36,6 184,4 223,9

APAC & Övrigt 40,5 46,9 14,2 11,2 54,7 58,1

Tidpunkt för intäktsredovisning

Varor som redovisas vid en given tidpunkt 272,5 438,0 85,3 83,8 357,9 521,8

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

Summa Nettoomsättning 272,5 438,0 85,3 83,8 357,9 521,8

Rörelsesegment 

Chassin Summa 
Övriga 

produkter 

jan—sep jan—sep jan—sep
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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, 

USDm 

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 i SEKm i förhållande till netto-

omsättning i USDm. 

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 USDm för perioden, 

beräknad som förändringen av nettoomsätt-

ning, USDm 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 (Sales 

Out), 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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