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Wonderful Times Group AB presenterar Q2- rapport  
 
 
Finansiell utveckling i korthet 
 

April-juni 2014 
 

 Omsättningen uppgick till 25,1 MSEK (33,8). 

 EBITDA uppgick till -2,8 MSEK (-0,9). 

 Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -2,9 MSEK (-9,1). 

 Resultat efter skatt uppgick till -4,6 MSEK (-3,5). 

 Resultat per aktie uppgick till -4,68 SEK (-14,00). 
 

Januari-juni 2014 
 

 Omsättningen uppgick till 50,9 MSEK (55,7). 

 EBITDA uppgick till -4,4 MSEK (-8,5). 

 Kassaflöde efter rörelsekapitalförändringar uppgick till -4,4 MSEK (-14,3). 

 Resultat efter skatt uppgick till -7,9 MSEK (-13,0). 

 Resultat per aktie uppgick till -10,12 SEK (-52,81). 
 
 
Väsentliga händelser under och efter periodens utgång 
Roger Bolander utsedd till ny VD och koncernchef, började första februari. 
 
På en extra bolagsstämma den 22 april beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om en 
nyemission av högst 120 000 000 aktier envar om en kurs om 10 öre (10 SEK efter omvänd split). 
Emissionen blev fulltecknad, vilket innebar att WTG tillfördes totalt 12 MSEK. Den extra 
bolagsstämman beslutade också om en sammanläggning av aktier innebärande att 100 
befintliga aktier sammanläggs till 1 aktie. 
 
Framtidsbedömning 
Utvecklingen av marknaden är fortsatt svårbedömnd. Enligt HUI Researchs konjukturbedömning 
förväntas detaljhandeln totalt sett öka med 3,0 % i löpande priser, såväl 2014 som 2015. Inom 
de segment av detaljhandeln som WTG är verksamt pågår en förskjutning av försäljningen mot 
dagligvaru- och internethandel. Fler konsumenter väler således nya kanaler för sina inköp. Som 
en konsekvens av detta intensifierar WTG bearbetningen av kunderna i dessa kanaler och 
anpassar säljkår och säljmetoder för att nå bättre effektivitet. 
 
Den svårbedömnda marknaden gör att omsättningen på kort sikt är svårbedömnd. Pågående 
och genomförda besparingsåtgärder gör dock att bolagens resultat successivt kommer att 
förbättras.  



VD-kommentar 
Arbetet med kostnadsbesparingar börjar ge effekt, men det tar tid att uppnå genomslag i 
resultaträkningen. Personalneddragningar och andra besparingar kommer att få ökad effekt i 
slutet av 2014 och fullt genomslag under 2015. Processen med att integrera de olika 
affärsområdena i företaget för att öka samordning och effektivitet pågår enligt plan. 
Gemensamma funktioner flyttar till Huskvarna, vilket är en del i besparings- och 
integrationsprocessen. 
 
System arbetssätt och processer rationaliseras och uniformeras för att WTG ska bli mer 
effektivt. Med bättre kostnadskontroll fokuseras nu krafterna på omsättning och marginaler. 
 

 
 
För ytterligare information besök www.wonderfultimes.se eller kontakta: 
 
Roger Bolander, VD och koncernchef, Wonderful Times Group AB 
Mobil: 076-160 96 26 
E-post: roger.bolander@wonderfultimes.se 
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