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med god tillväxt och förbättrade
marginaler. Nettoomsättningen kom in på cirka 32 miljoner
kronor (24,9) med ett EBITDA-resultat om cirka 0,9
miljoner kronor. Tillväxten jämfört med tredje kvartalet
2016 blev 29 procent. I rapporten meddelande bolaget att målsättningen
om ett EBITDA-resultat på 15 miljoner kronor för helåret 2017 kvarstår.
är säsongsmässigt relativt låg i branschen,
jämfört med fjärde kvartalet. I år (2017) inföll påsken i april vilket
rimligtvis haft en negativ inverkar på kundernas aktiviteter. Därför ligger
vår prognos för första kvartalet 2017 under utfallet för fjärde kvartalet
2016. På årsbasis förväntar vi oss dock god tillväxt med en nettoomsättning om 27,8 miljoner kronor under första kvartalet. Det motsvarar en
tillväxt om 18 procent jämfört med samma kvartal föregående period.
har under
2016 visat effekt i form av ett mindre negativt resultat. Fjärde kvartalet år
2016 blev det första kvartalet som bolaget under nuvarande struktur
redovisat ett positivt EBITDA-resultat. För det första kvartalet 2017
prognostiserar vi ett EBITDA-resultat om 1,8 miljoner kronor, vilket
motsvarar en EBITDA-marginal om 6,3 procent.
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