
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

1	  

	  

 
 Centrecourt AB (publ)  
 

HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2014 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Centrecourt AB (publ), 556546-8864 får härmed avge 
halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2014. Siffror inom parentes avser motsvarande period 
föregående år. 
 
Perioden i korthet 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 1 278 (431) KSEK, en ökning med 847 KSEK (+ 197 %).  
• Rörelseresultatet uppgick till 281 (-660) KSEK, en förbättring med 941 KSEK. 
• Resultat efter skatt uppgick till 212 (-732), en förbättring med 944 KSEK. 
• Soliditeten uppgick till 68,8 % (67,3 %). 

 
Kommentar från VD 
 
Det är glädjande att de löpande intäkterna och resultatet har ökat markant mot motsvarande period 
föregående år. Det kan dock noteras att Centrecourts intäkter kommer oregelbundet beroende på de 
olika konsultuppdrag som bolaget har vid olika tidpunkter. Under perioden har vi fortsatt arbetet med 
det nya konceptet Handlingskraft som riktar in sig på företag med svag tillväxt men som har potential 
att växa.  Ett samarbete har inletts med ett företag för engagemang i en region i Sverige. Min 
bedömning är att konceptet Handlingskraft efterhand ska kunna generera jämnare och förbättrade 
kassaflöden och goda investeringsmöjligheter och bra värdeutveckling. 
 
 
Resultat och finansiell ställning 
 
Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till 281 (-660) KSEK och nettoresultat uppgick till 212 
(-732) KSEK. Disponibla likvida medel inkl outnyttjad checkkredit (kreditlimit 500 KSEK) uppgick till 
927 (279) KSEK. Justerat eget kapital uppgick till 5 310 (4 922) KSEK. Soliditeten uppgick till 68,8 % 
(67,3 %). Styrelsen har inte funnit anledning att justera värderingen av intressebolagen. 
 
 
Ekonomisk översikt 
 
 
Nyckeltal 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 2012-12-31  
Nettoomsättning, KSEK 1 278 431 1 240 2 492  
Övriga intäkter, KSEK 
Rörelseresultat, KSEK 

- 
281 

14 
-660 

1 137 
639 

- 
108 

 

Resultat efter finansiella poster, KSEK 212 -732 -556 -380  
Balansomslutning, KSEK 7 720 7 313 7 537 8 395  
Rörelsemarginal, % 22 % neg 26 % 4,3 %  
Soliditet, % 68,8 % 67,3 % 67,6 % 67,4 %  
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Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital uppgår till 7 124 284 SEK motsvarande 71 242 840 aktier. Kvotvärdet är 0,10 
SEK. Bolaget är publikt och aktien är noterad på Alternativa Marknaden. 
 
Viktiga händelser efter rapportperioden 

Inga händelser av väsentlig betydelse har inträffat efter rapportperioden. 

 
Resultat och balansräkningar 
 
 
 2014 2013 2013 
Resultatrapporter Jan-Jun Jan-Jun Jan-Dec 

 6 mån 6 mån 12 mån 
	   SEK SEK SEK 
Rörelsens intäkter 

	   	   	  Nettoomsättning 1 278 497 430 786 1 239 686 

Övriga intäkter 0 14 396 1 137 395 

Summa intäkter 1 278 497 445 182 2 377 081 

	   	   	   	  Rörelsens kostnader 
	   	   	  Övriga externa kostnader -799 061 -1 105 458 -1 654 363 

Personalkostnader -198 378 0 -83 487 

Summa rörelsens kostnader -997 439 -1 105 458 
-

1 737 850 

	   	   	   	  Rörelseresultat 281 058 -660 276 639 232 

	   	   	   	  Finansiella poster 
	   	   	  Förändring värdereglering andelar i intresseföretag 0 0 -1 057 589 

Ränteintäkter och liknande resultatposter -1 48 58 

Räntekostnader och liknande resultatposter -69 210 -72 013 -137 213 

Resultat från finansiella poster -69 211 -71 965 
-

1 194 744 

	   	   	   	  Resultat före skatt 211 847 -732 241 -555 512 

	   	   	   	  Periodens resultat 211 847 -732 241 -555 512 
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Balansräkningar 2014-06-30 2013-06-30 2013-12-31 

SEK SEK SEK 
Tillgångar 

	   	   	  Anläggningstillgångar 
	   	   	  Andelar i intresseföretag 5 806 913 6 569 847 5 512 038 

Summa anläggningstillgångar 5 806 913 6 569 847 5 512 038 
Omsättningstillgångar 

	   	   	  Kundfordringar 0 100 100 0 

Skattefordran 56 484 1 626 0 

Fordran koncernföretag 1 200 1 200 0 

Fordran intresseföretag 1 444 509 005 509 505 

Övriga fordringar 0 0 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 427 298 114 974 1 462 152 

Summa kortfristiga fordringar 1 486 426 726 905 1 971 657 
Kassa och bank 426 514 16 417 53 145 
Summa omsättningstillgångar 1 912 940 743 322 2 024 802 
Summa tillgångar 7 719 853 7 313 169 7 536 840 

	   	   	   	  Eget kapital och skulder 
	   	   	  Eget kapital 
	   	   	  Bundet eget kapital 
	   	   	  Aktiekapital -7 124 284 -7 124 284 -7 124 284 

Reservfond -1 112 000 -1 112 000 -1 112 000 

Fritt eget kapital 
	   	   	  Överkursfond -65 712 519 -65 712 519 -65 712 519 

Balanserat resultat 68 849 881 68 294 369 68 294 369 

Årets resultat -211 848 732 241 555 512 

Summa eget kapital -5 310 770 -4 922 193 -5 098 922 
Skulder 

	   	   	  Kapitalandelslån -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 

Checkräkningskredit 
 

-204 800 -265 403 

Summa långfristiga skulder -1 500 000 -1 704 800 -1 765 403 
Leverantörsskulder -413 721 -674 622 -452 890 

Skatteskuld 0 -3 435 0 

Skulder till koncernföretag 0 0 -51 535 

Övriga kort fr skulder -255 362 21 881 -65 324 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -240 000 -30 000 -102 766 

Summa kortfristiga skulder -909 083 -686 176 -672 515 
Summa eget kapital och skulder -7 719 853 -7 313 169 -7 536 840 
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Redovisningsprinciper 
Belopp i SEK om inget annat anges 
 
Allmänna redovisningsprinciper 
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt 
bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. Vid respektive upplysning nedan anges vilket 
allmänt råd som tillämpats. Redovisningsprinciperna är där annat inte anges oförändrade med 
föregående år. 
 
Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 
  
Definition av nyckeltal  
  
Rörelsemarginal % Rörelseresultat / nettoomsättning 
Soliditet % Justerat eget kapital / balansomslutning 
   
Fordringar 
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. 
 
Kortfristiga placeringar 
Kortfristiga placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. 
 
Övrigt 
 
Bolagets säte är i Stockholm och org.nr. är 556546-8864. Denna rapport har ej granskats av bolagets 
revisor. 
 
För ytterligare information, kontakta VD Thomas Flinck 0705-16 53 33 eller e-post 
thomas.flinck@centrecourt.se . Bolagets årsredovisningar finns att hämta på hemsidan 
www.centrecourt.se . 
 
 
Stockholm i september 2014. 
 
 
Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


