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Januari - december 2018 
 Nettoomsättningen uppgick till 78,0 MSEK (71,9)  

 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till 1,4 MSEK (-6,3) 

 Rörelseresultatet uppgick till -4,2 MSEK (-12,9)  

 Resultat efter skatt blev -5,7 MSEK (-20,4) 

 Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,27) 

 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 29,8 % (30,1) 

 Eget kapital per aktie uppgår till 0,06 SEK (0,23) 

Oktober - december 2018 
 Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK (18,2)  

 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till -0,3 MSEK (-4,3) 

 Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-5,8)  

 Resultat efter skatt blev -1,9 MSEK (-11,9) 

 Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,14) 

Väsentliga händelser under perioden 
 Inga väsentliga händelser har skett under perioden. 

 

Vår aktie 
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 

januari – december 2018, har varit per aktie 0,106 
SEK under 250 handelsdagar. Avslutskursen per 31 
december 2018 var 0,073 SEK.  
 

Nyckeltal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Q4 2018 Q4 2017 2018 2017

Nettoomsättning, TSEK 21 431 18 183 78 004 71 855

Nettoomsättningstillväxt % 17,9 -7,2 8,6 -5,5

Rörelseresultat EBITDA, TSEK -331 -4 311 1 373 -6 335

Rörelsemarginal EBITDA % -1,5 -23,7 1,8 -8,8

Rörelseresultat, TSEK -1 543 -5 775 -4 159 -12 877

Rörelsemarginal % -7,2 -31,8 -5,3 -17,9

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK -1 163 -1 436 -4 927 -10 152

VD:s kommentar: 

 ” Vi har nu avslutat stålbadet som gruppen genomgått och är nu inne i 

en expansionsfas med nya projekt och investeringar i nya maskiner. Vi 

upplever ett anmärkningsvärt stort intresse från våra kunder och vi har 

under de senaste månaderna landat ett antal mindre men viktiga ordrar 

vilka passar vår verksamhet väl. Vi har också ett antal intressanta 

diskussioner med nya och gamla kunder rörande framtida projekt. Vi får 

idag starka signaler från våra kunder och upplever ett ökat intresse för 

vår produktionsapparat. 

Mycket arbete har lagts på att installera nya maskiner, bygga 

produktionsceller samt att utbilda operatörer för de nya maskinerna. 

Trots detta kör vi idag de flesta maskinerna med förhållandevis mycket 

personal. Under våren kommer vi successivt att kunna minska 

bemanningsfaktorn på de viktigaste maskinerna. Den frigjorda 

kapaciteten fylls hela tiden upp med nya volymer från ordrar vi kunnat 

säkra under Q3 och Q4.  

Fjärde kvartalet har historiskt varit ett svagt kvartal med låga volymer. 

Orsaken till det är flera men de viktigaste orsakerna är att våra kunder 

normalt drar ner sin produktion inför årsskiftet och att ledigheter 

påverkar produktionen. Trots detta har vi för fjärde kvartalet ökat vår 

försäljning med 17,6 % jämfört med 2017. På helårsbasis har 

omsättningen ökat med 8.5% trots ett mycket svagt första kvartal. Det 

ska ses i ljuset av att vi har fasat ut produktion/volymer som varit 

mindre lönsamma och ersatt med helt nya order som passar vår 

produktion bättre och därmed har bättre lönsamhet. Dock är en 

ansenlig andel av volymen fortfarande äldre produkter med begränsad 

lönsamhet. 

Ökningen av nettoomsättningen under 2018 har bidragit till en markant 

förbättring av helårets EBITDA 1,4 MSEK (-6,3), noterbart är att detta är 

första gången sedan koncernen bildades som EBITDA är positivt på 

helårsbasis. Det är ingen nivå vi är nöjda med, men förbättringstakten 

stärker oss i vårt arbete att nå de finansiella målen som tagits av 

styrelsen för den kommande treårs perioden. Vår uppdaterade 

maskinpark, nya projekt som passar bättre för vår verksamhet och vår 

speciella kompetens skall hjälpa oss att nå våra finansiella mål. Vi vet 

att vi har en lång resa, men årets tydliga förbättringar har sporrat oss. 

I slutet av februari har styrelsen beslutat om nya finansiella mål och mot 

bakgrund av dessa har styrelsen beslutat att med stöd av sitt 

bemyndigande genomföra en företrädesemission för att säkra tillgången 

till rörelsekapital, nödvändigt investeringskapital för ökad 

automatiseringsgrad ökad kapacitet och bättre effektivitet som de  

kommande årens nya förväntade volymer drar med sig. Styrelsen har 

genom nyemissionen som är garanterad till ca 12,6 Msek före 

emissionskostnader gett oss bra förutsättningar att ta sista klivet mot 

lönsamhet, vilket vi hoppas kunna bevisa under första halvåret 2019 

Sam Olofqvist, VD och koncernchef 

Bokslutskommuniké 2018 

Amnode AB (publ) 

http://www.amnode.se/
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Verksamheten 
Amnode AB helägda dotterföretag A M Stacke 
Group äger Stacke Metall som är koncernens 
bearbetningscentrum i Gnosjö med kvalificerad 
fleraxlig bearbetning av mässings- och 
stålkomponenter inom tunga fordon-, energi, 
och VVS sektorn. A M Stacke Group äger också 
dotterbolaget SGV Produktion AB som är 
koncernens smedja i Skultuna och leverantör av 
varmpressade och maskinbearbetade 
mässingartiklar.  

Händelser under perioden 

Inga väsentliga händelser har inträffat under 
perioden. 

Omsättning och resultat januari-
december 

Nettoomsättningen uppgick till 78,0 MSEK 
jämfört med 71,9 MSEK 2017.   

Rörelseresultatet uppgick till -4,2 (-12,9) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -5,3 (-17,9) 
procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var 1,4 (-6,3) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 3,5 MSEK, jämfört med 4,5 2017, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 2,0 
MSEK, jämfört med 2,0 MSEK 2017. 

Finansnettot blev -1,6 MSEK jämfört med -1,5 
MSEK 2017. Kostnaden är i huvudsak hänförlig 
till den belåning som finansierar verksamheten i 
de rörelsedrivande bolagen.  

Skattekostnaden uppgick till 0,0 (-6,0) MSEK, 
en genomsnittlig skattesats om 0,0 (-41,7) 
procent. 

Årets resultat blev -5,7 (-20,4) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,27) 
SEK. 

Omsättning och resultat oktober - 
december 
 

Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK 
under fjärde kvartalet, jämfört med 18,2 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol. Ökningen beror till 
stor del på att omsättningen på de nya 
produkterna nu växer snabbare än tappet i 
omsättningen på de äldre produkter som fasas 
ut. 

Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-5,8) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -7,2 (-31,8) 
procent. Rörelseresultatet för perioden har 
påverkats av högre lönekostnader till följd av 
både övertid och utbildningstid samt något 
högre materialkostnader i jämförelse föregående 
år då perioden innehöll engångskostnader med 
ca 2,9 Msek.  

Rörelseresultatet EBITDA var -0,3 (-4,3) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 0,7 MSEK, jämfört med 1,0 2017, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 0,5 MSEK, 
jämfört med o,5 MSEK motsvarande kvartal 
2017. 

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, 
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 
2016. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i A M 
Stacke Group.   

Skattekostnaden under kvartalet uppgick till          
0,0 (-5,8) MSEK, motsvarande en genomsnittlig 
skattesats om 0,0  (-94,4) procent. 

Periodens resultat blev -1,9 (-11,9) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,01 (-0,14) 
SEK. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -1,2 (-1,4) MSEK under fjärde 
kvartalet.  Det negativa kassaflödet från den 
löpande verksamheten förklaras i huvudsak av 
att rörelseresultatet tillsammans med 
räntekostnaderna uppgick till ca -0,6 MSEK, 
samt en försämring av rörelsekapitalet med - 0,6 
MSEK. 

Investeringar 

Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 7,3 (2,5) MSEK, vilket i 
huvudsak är nyinvesteringar i ett flertal nya 
svarvar. Investeringar i dotterbolag har uppgått till 
0,4 (0,1) MSEK. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 24,8 MSEK, 
jämfört med 16,8 MSEK per 31 december 2017. 
Ökningen av nettoskulden är i huvudsak 
hänförlig till de investeringar som skett i 
maskinparken under 2018. 

Likvida medel uppgick till 2,9 MSEK, jämfört 
med 0,1 MSEK vid årsskiftet 2017. Därutöver har 

http://www.amnode.se/
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koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 
8,5 MSEK, varav 7,8 MSEK var nyttjat per 
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har 
koncernen en möjlighet att belåna 
kundfordringar om totalt 9,3 MSEK varav 9,2 
MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Förvärv och avyttringar 

Under 2018 har inga förvärv och avyttringar 
skett.  

Eget kapital 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare uppgick den 31 december 2018 till 
19,3 (20,0 per 2017-12-31) MSEK, vilket 
motsvarar 0,07 (0,23) SEK per utestående aktie. 
Förändringar av antalet utestående aktier och 
eget kapital visas på sidan 7. Några utestående 
options- eller konvertibelprogram fanns inte per 
den 31 december 2018. 

Aktien 

Amnodes aktiekapital fördelat på 314 005 867 
aktier med ett kvotvärde om 0,05 SEK. 
Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger 
samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien 
handlas sedan den 8 december 2008 på 
AktieTorget under kortnamnet AMNO och med 
ISIN-kod SE0002069633.  

Personal 

Antalet anställda vid periodens utgång var 42 
(44 per den 31 december 2018).  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 44 jämfört med 45 2017. 

Ägarstruktur 

Per den 31 december 2018 hade Amnode AB 
(publ) 2 ägare med ett innehav motsvarande fem 
procent eller mer av röste- och kapitalandelen i 
bolaget, totalt ägde dessa 17,88 % av bolaget.  

Per den 31 december 2018 hade Amnode AB 
(publ) cirka 1 800 aktieägare. 

Transaktioner med närståenden 

Under 2018 har följande transaktioner med 
närstående gjorts inom Amnode koncernen: 

 Styrelsens ordförande Lars Save har genom 
bolag erhållit ersättning för leasad 
maskinutrustning samt utfört 
konsulttjänster med 567 TSEK. 

 VD Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 1 934 
TSEK. 

 Marcus Stacke har genom bolag erhållit 736 
TSEK för hyra av tillhandahållen 
maskinutrustning. 
 

Samtliga transaktioner med närstående har skett 
på marknadsmässiga villkor.  

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång 

Styrelsen för Amnode AB har den 25 februari 
2019 beslutat att, med stöd av bemyndigandet 
från årsstämman den 23 maj 2018, genomföra 
en nyemission av aktier med företrädesrätt för 
Bolagets aktieägare. För det fall emissionen 
fulltecknas kommer Amnode att ge ut max 314 
005 867 nya aktier och tillföras cirka 15,7 Mkr 
före avdrag för emissionskostnader. 

Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar 
finansiering och ägande av dotterföretag. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till 0,7 (-15,7) MSEK. Moderbolaget har 
investerat - (16,2) MSEK i aktier i dotterbolag. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

Amnodes verksamhet inkluderar ett antal 
affärsmässiga risker och osäkerhetsfaktorer 
typiska för en legotillverkare inom svensk 
industri. Till detta kommer finansiella risker till 
följd av förändringar i valutakurser och 
räntenivåer. En redogörelse för koncernens 
väsentliga finansiella och affärsmässiga risker 
återfinns på sidan 29 - 31 i årsredovisningen för 
2017. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms 
ha tillkommit. 

Redovisningsprinciper 

Amnode AB tillämpar årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 
(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 

Utdelning 2018 

Styrelsen har för avsikt att föreslå 
bolagsstämman att ingen utdelning skall lämnas 
för verksamhetsåret 2018. 

 

http://www.amnode.se/
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Bemyndigande om nyemission 

Amnodes styrelse föreslår årsstämman att ge 
styrelsen ett förnyat bemyndigande att fatta 
beslut om nyemission av aktier inom ramen för 
bolagsordningens gränser. Ett sådant mandat 
skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att 
fram till nästa årsstämma 2020 besluta om 
nyemission av aktier.  

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, 
ska baseras på en marknadsmässig värdering 
där emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas 
så nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag 
för den rabatt som kan krävas för att uppnå 
intresse för teckning.  

Årsstämma 

Årsstämman kommer att hållas den 23 maj 
2018, i Gnosjö. 

Årsredovisningen för 2018 kommer att finnas 
tillgänglig under vecka 18 2019, i tryckt version 
på huvudkontoret och i digitalt format på 
hemsidan www.amnode.se 

Försäkran 

Styrelsen och verkställande direktörens 
uppfattning är att denna rapport ger en 
rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- 
faktorer som koncernen står inför. 

Denna rapport har ej varit föremål för 
granskning av bolagets revisor. 

 

Stockholm den 28 februari 2019 

Amnode AB (publ) 
 
Styrelsen 

För ytterligare information 
kontakta: 

Sam Olofqvist 

VD Amnode AB (publ) 

Mobil: 0705-50 88 82 

E-mail: sam.olofqvist@amsg.se 

eller vänligen besök www.amnode.se 

 

Finansiell kalender 

Delårsrapport, kvartal 1, 2019 

Delårsrapport, kvartal 2, 2019 

Delårsrapport, kvartal 3, 2019 

Bokslutskommunikén för 2019 

2019-05-23 

2019-08-22 

Nov 2019 

Feb 2020 

Insynspersoners aktieinnehav 

    2018-12-31 

Lars Save   32 500 000 
Samnode AB (Sam 
Olofqvist)   23 635 899 
LIPCO AB (Michael 
Lindström)   13 806 804 
Sandrevet Invest 
AB, Realisator 
Invest  (Lars Delin)   14 966 665 

Peter Ågren  2 880 000 
Bleket Konsult AB 
(Peter Larsson)   1 800 000 

Totalt   89 589 368 

      

Insynspersonernas samlade innehav uppgår  

Till 28,5 % av bolagets aktier per 2018-12-31. 

   

Om Amnode 

Amnodes mål är att vara en komplett och 
innovativ leverantör och samarbetspartner till 
Verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade 
mässings- och stålkomponenter på den 
europeiska marknaden i stora serier för tung 
fordonsindustri, energi och VVS sektor samt 
brandskydd och säkerhet.  

Amnode AB erbjuder produkter från fem 
kärnområden; varmsmide, fleraxlig 
bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning 
och långhålsborrning i två specialiserade 
produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna. 

 

 

 

 

 

 

http://www.amnode.se/
file:///C:/Users/Lars/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/9V2XZA0D/www.amnode.se
mailto:sam.olofqvist@amsg.se
file:///C:/Users/Peter/Desktop/www.amnode.se
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Finansiella mål 

I slutet av 2016 beslutade styrelsen om en 
fortsatt tillväxtstrategi och nya ekonomiska mål 
för Amnode koncernen. Styrelsen har baserat på 
utfall 2018 och beräknad volymtillväxt antagit 
nya finansiella mål för koncernen som ersätter 
de 2016 kommunicerade. De nya målen innebär 
att Amnode skall minst;  

 

 

 

- ha en fortsatt årlig omsättningstillväxt om minst 
10 % och minst 137 (100) mkr i omsättning år 2021 
(2019). 

- ett EBITDA resultat om ca 12 % (12 %) 2021.  
- En utdelningspolicy innebärande att minst 30 % 

av årsvinsten delas ut till aktieägarna, förutsatt att 
koncernens låneavtal och investeringsbehov så 
möjliggör.  
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Finansiell information 

Resultaträkningar för koncernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01

TSEK - 2018-12-31 - 2017-12-31 - 2018-12-31 - 2017-12-31

Nettoomsättning 21 431 18 183 78 004 71 855

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga

varor  och pågående arbete för annans räkning 2 475 108 3 299 776

Övriga rörelseintäkter 1 389 237 5 161 512

Summa rörelsens intäkter 25 295 18 528 86 464 73 143

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -14 106 -8 197 -44 185 -35 523

Övriga externa kostnader -4 762 -5 249 -17 519 -17 240

Personalkostnader -6 746 -6 050 -22 780 -23 274

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -1 212 -1 464 -5 532 -6 542

Andelar i intresseföretags resultat - - - -

Övriga rörelsekostnader -12 -3 343 -607 -3 441

Summa rörelsens kostnader -26 838 -24 303 -90 623 -86 020

Rörelseresultat -1 543 -5 775 -4 159 -12 877

Resultat från finansiella poster:

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 6 - 6

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -406 -361 -1 568 -1 496

Summa finansiella poster -406 -355 -1 568 -1 490

Resultat efter finansiella poster -1 949 -6 130 -5 727 -14 367

Aktuell skatt - - - -

Uppskjuten skatt - -5 787 - -6 015

Periodens resultat -1 949 -11 917 -5 727 -20 382

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -1 181 -11 917 -4 959 -20 382

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Resultat per aktie -0,01 -0,14 -0,03 -0,27

Genomsnittligt antal utestående aktier 314 006 87 224 227 022 74 504

Härledning av EBITDA

Rörelseresultat -1 543 -5 775 -4 159 -12 877

Avskrivningar 1 212 1 464 5 532 6 542

EBITDA -331 -4 311 1 373 -6 335

http://www.amnode.se/
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Balansräkningar för koncernen 

 

 

Eget kapital och antalet aktier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

Goodwill 473 2 517

Materiella anläggningstillgångar 13 806 9 982

Finansiella anläggningstillgångar 4 452 4 452

Kortfristiga fordringar 40 471 49 161

Likvida medel 2 933 108

SUMMA TILLGÅNGAR 62 135 66 220

Aktiekapital 15 700 21 806

Övrigt tillskjutet kapital 51 997 37 398

Annat eget kapital inkl årets resultat -49 201 -39 245

Avsättningar 21 21

Långfristiga skulder 6 677 7 083

Kortfristiga skulder 36 941 39 157

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 62 135 66 220

Räntebärande fordringar uppgår till 2 933 13 192

Räntebärande skulder uppgår till 27 736 30 001

TSEK Q4 2017 Q4 2017 2018-12-31 2017-12-31

Eget kapital vid periodens början 20 530 22 088 19 959 24 403

Nyemission - 13 084 6 976 19 344

Emissionskostnader -85 -3 149 -2 312 -3 259

Förvärv av minoritetsandel - -147 -400 -147

Totalresultat för perioden -1 949 -11 917 -5 727 -20 382

Eget kapital vid periodens slut 18 496 19 959 18 496 19 959

Eget kapital hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 18 496 19 959 18 496 19 959

Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental

Antal utestående vid periodens början 314 006 87 224 87 224 51 503

Nyemission - - 226 782 35 721

Antal utestående aktier vid periodens slut 314 006 87 224 314 006 87 224

http://www.amnode.se/
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Kassaflödesanalyser för koncernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01

TSEK - 2018-12-31 - 2017-12-31 - 2018-12-31 - 2017-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 543 -5 775 -4 159 -12 877

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 126 4 338 5 131 9 415

Summa -417 -1 437 972 -3 462

Netto finansiella poster -406 -355 -1 568 -1 490

Betald skatt 256 290 89 126

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -567 -1 502 -507 -4 826

Förändringar i rörelsekapitalet -596 66 -4 420 -5 326

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 163 -1 436 -4 927 -10 152

Kassaflöde från investeringsverksamheten
1

-3 539 -680 -7 731 -2 670

Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 4 047 1 385 15 483 9 927

Förändring av likvida medel -655 -731 2 825 -2 895

Likvida medel vid periodens början 3 588 839 108 3 003

Likvida medel vid årets slut 2 933 108 2 933 108

1. Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 539 -533 -7 331 -2 523

Förvärvad minoritetsandel - -147 -400 -147

Totalt -3 539 -680 -7 731 -2 670

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:

Nyemission -85 - 14 599 12 092

Förändring av lån 1 928 1 714 -1 769 442

Förändring av leasingskuld 2 204 -329 2 653 -2 607

Totalt 4 047 1 385 15 483 9 927
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Nyckeltal 

 

 

Aktiedata 

 

 

Definitioner 

Rörelseresultat EBITDA 
Resultat före avskrivningar och nedskrivningar 

Rörelsemarginal EBITDA 

EBITDA i procent av nettoomsättningen 

Rörelsemarginal 

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. 

Soliditet 

Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan 
bestämmande inflytande) i procent av balansomslutningen. 

Balanslikviditet 

Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 

Medelantalet anställda 

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden. 

 

 

 

 

Resultat per aktie 

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets 
aktieägare/genomsnittligt antal utestående aktier. 

Eget kapital per aktie 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt 
antal utestående aktier. 

P/E-tal 

Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.  

Börskurs/Eget kapital 

Börskursen i förhållande till resultat per aktie 

 

Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan 

beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra 

att vissa tabeller och nyckeltal till synes inte summerar 

korrekt.

 

 

 

Q4 2018 Q4 2017 2018 2017

Nettoomsättning, Tsek 21 431 18 183 78 004 71 855

Nettoomsättningstillväxt % 17,9 -7,2 8,6 -5,5

Rörelseresultat EBITDA, Tsek -331 -4 311 1 373 -6 335

Rörelsemarginal EBITDA % -1,5 -23,7 1,8 -8,8

Rörelseresultat, Tsek -1 543 -5 775 -4 159 -12 877

Rörelsemarginal % -7,2 -31,8 -5,3 -17,9

Resultat efter skatt, Tsek -1 949 -11 917 -5 727 -20 382

Soliditet % 29,8 30,1 29,8 30,1

Balanslikviditet % 110 126 110 126

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek -1 163 -1 436 -4 927 -10 152

Medelantalet anställda 43 44 44 45

Q4 2018 Q4 2017 2018 2017

Genomsnittligt antal utestående aktier 314 005 867 87 223 852 227 022 278 74 504 252

Totalt antal utestående aktier 314 005 867 87 223 852 314 005 867 87 223 852

Resultat per aktie, SEK -0,01 -0,14 -0,03 -0,27

Eget kapital per aktie, SEK 0,06 0,23 0,06 0,23

Börskurs per bokslutsdatum, SEK 0,07 0,15 0,07 0,15

P/E-tal - - - -

Börskurs/Eget kapital 1,24 0,66 1,24 0,66
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Resultaträkningar för moderbolaget 

 

 

 

Balansräkningar för moderbolaget  

 

 
 

2018-10-01 2017-10-01 2018-01-01 2017-01-01

TSEK - 2018-12-31 - 2017-12-31 - 2018-12-31 - 2017-12-31

Nettoomsättning 420 420 1 680 1 717

Rörelsens kostnader -344 -540 -1 097 -1 542

Rörelseresultat 76 -120 583 175

Finansiella intäkter 38 67 150 268

Finansiella kostnader 0 -16 153 -2 -16 160

Resultat före bokslutsdispositioner 114 -16 206 731 -15 717

Bokslutsdispositioner - - - -

Resultat före skatt 114 -16 206 731 -15 717

Skatt - 493 - 385

Periodens resultat 114 -15 713 731 -15 332

TSEK 2018-12-31 2017-12-31

,

Finansiella anläggningstillgångar 27 746 17 496

Kortfristiga fordringar 382 13 723

Likvida medel 2 238 -

SUMMA TILLGÅNGAR 30 366 31 219

Eget kapital 29 786 24 391

Avsättningar 95 95

Kortfristiga skulder 485 6 733

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 366 31 219
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