Bokslutskommuniké 2019
Amnode AB (publ)
VD:s kommentar: ” Ett stort antal åtgärder har

Januari - december 2019
 Nettoomsättningen uppgick till 68,4 MSEK (78,0)
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till
-9,2 MSEK (1,4)
 Rörelseresultatet uppgick till -12,7 MSEK (-4,2)
 Resultat efter skatt blev -14,3 MSEK (-5,7)
 Resultat per aktie blev -0,03 SEK (-0,03)
 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 24,5 % (29,8)
 Eget kapital per aktie uppgår till 0,02 SEK (0,06)

Oktober - december 2019
 Nettoomsättningen uppgick till 14,7 MSEK (21,4)
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till
-5,8 MSEK (-0,3)
 Rörelseresultatet uppgick till -6,7 MSEK (-1,5)
 Resultat efter skatt blev -7,1 MSEK (-1,9)
 Resultat per aktie blev -0,01 SEK (-0,01)

Väsentliga händelser under perioden
 Under hösten omförhandlade Amnode merparten av
leveransavtalen med sina kunder, vilket var nödvändigt
för att säkra bolagets framtida vinstintjäningsförmåga.
Kunder som svarade för cirka 60 procent av bolagets
försäljningsintäkter gick med på att ingå nya avtal på
för Amnode mer förmånliga villkor.
 Den 30 december 2019 hölls en extra bolagsstämma
som beslutade att ändra bolagsordningen, minska
bolagets aktiekapital utan indragning av aktier samt
godkände styrelsens förslag om en företrädesemission
vilken skulle tillföra bolaget 9 Msek före
emissionskostnader.

Vår aktie
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden
januari – december 2019, har varit per aktie 0,0286
SEK under 250 handelsdagar. Avslutskursen per 31
december 2019 var 0,009 SEK.

Nyckeltal
Q4 2019 Q4 2018
Nettoomsättning, TSEK
Nettoomsättningstillväxt %
Rörelseresultat EBITDA, TSEK
Rörelsemarginal EBITDA %
Rörelseresultat, TSEK
Rörelsemarginal %
Kassaflöde från den löpande
verksamheten, TSEK

2019

2018

14 713
-31,3
-5 816
-39,5
-6 739
-45,8

21 431
17,9
-331
-1,5
-1 543
-7,2

68 406
-12,3
-9 155
-13,4
-12 746
-18,6

78 004
8,6
1 373
1,8
-4 159
-5,3

3 767

-1 163

1 004

-4 927

vidtagits under 2019 som har kommunicerats löpande för att
förändra Amnodes affär med ny produktmix, nya kundavtal, nya
priser och ett väsentligt smalare erbjudande vilket ledde till de
nya finansiella målen, 85 mkr i nettoomsättning och 4,9 mkr i
EBIT resultat 2022 som kommunicerades i januari. Den nu
genomförda företrädesemissionen som blev övertecknad med ca
178%, tillför Amnode drygt ca 6 mkr efter transaktionskostnader. Emissionen säkrar tillgången till visst investerings
och rörelsekapital för att slutföra vår ändrade inriktning och att
vi förhoppningsvis kan börja växa med lönsamhet från 2021
enligt den nya affärsplanen som skall leda till att våra nya
finansiella mål uppfylls. Amnode skall bli en något mindre, mer
fokuserad och väsentligt mer lönsam verkstadskoncern än vad
de senaste tjugo åren uppvisat.
Mycket återstår att göra men vi har också fått en hel del gjort
under 2019, med de små resurser som står till buds, har vi
skapat bättre förutsättningar för att nå våra nya mål. Vi har
fortsatt vår automatisering de senaste 24 månaderna, totalt är 6
nya svarvar nu på plats, lagerposter om ca 3 MSEK har skrotats.
Detta och övriga strukturkostnader belastar årets resultat med
ca 4 MSEK i kostnader av engångskaraktär. Noterbart är också
att kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades med
ca 4 MSEK trots resultattappet. Vår nya prislista och aktiva val
med ett smalare produkterbjudande slår igenom i form av ett
omsättningstapp för helåret 2019 om ca 10 mkr, en viss negativ
konjunkturpåverkan ingår också i omsättningsminskningen för
2019. Målsättningen under 2020 år återvinna ca 10 MSEK av
omsättningen med lönsamhet baserat på ny produktmix och
nya priser och nya leveransavtal. Villkoren för ett större avtal
kvarstår att slutförhandla vilket kan innebära delvis säkrade
volymer för åren som kommer.
Delårsrapport jan-mars 2020 blir en viktig vägvisare om och i
vilken takt vi mäktar med att återhämta oss igen efter 2019 års
djupdykning. Alla förändringar har inte slagit igenom ännu så
osäkerheten är fortsatt mycket stor, även om vår finansiella
ställning är bättre tack vara den genomförda emissionen. Men
man får också konstatera att marknadsförutsättningarna med
varningar om Coronavirus mm inte underlättar någons
bedömning vart konjunkturen tar vägen. För Amnodes del kan
man hoppas att flera av våra kunder tittar närmare på lokal
produktion som alternativ eller komplement till Asien
producenter. Samtidigt som våra kunder också får ändrade
förutsättningar att sälja sina produkter på en världsmarknad full
av rädsla och osäkerhet. Den globala världsmarknaden är ingen
vacker plats, men det är så den ser ut och det är den osäkerheten
vi har att förhålla oss till i vårt agerande som därför blir ryckigt
och väldigt svårt att planera och prognostisera.
Sammanfattningsvis innebär det att effekterna av utfallet 2019
och ovanstående externa faktorer gör att läget är fortsatt mycket
svårbedömt varför ledningen konstant söker lösningar för en
mer lönsam koncern både i det korta och långa perspektivet.
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Sam Olofqvist, VD och koncernchef
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Verksamheten

Amnode AB:s helägda dotterföretag A M Stacke
Group AB äger Stacke Metall AB som är
koncernens bearbetningscentrum i Gnosjö med
kvalificerad fleraxlig bearbetning av mässingsoch stålkomponenter inom tunga fordon-, energi,
och VVS sektorn. A M Stacke Group AB äger också
dotterföretaget SGV Forging in Skultuna AB som
är koncernens smedja i Skultuna och leverantör av
varmpressade
och
maskinbearbetade
mässingartiklar.

Händelser under perioden
• Under hösten 2019 omförhandlade Amnode
merparten av leveransavtalen med sina kunder,
vilket varit nödvändigt för att säkra bolagets
framtida vinstintjäningsförmåga. Kunder som
svarade för cirka 60 procent av bolagets
försäljningsintäkter gick med på att ingå nya avtal
på för Amnode mer förmånliga villkor.
• Den 30 december 2019 hölls en extra
bolagsstämma som beslutade att ändra
bolagsordningen, minska bolagets aktiekapital
utan indragning av aktier samt godkände
styrelsens förslag om en företrädesemission vilken
skulle
tillföra
bolaget
9
Msek
före
emissionskostnader.

Omsättning och resultat januaridecember
Nettoomsättningen uppgick till 68,4 MSEK
jämfört med 78,0 MSEK 2018.
Rörelseresultatet uppgick till -12,7 (-4,2) MSEK,
motsvarande en rörelsemarginal om -18,6 (-5,3)
procent.
Rörelseresultatet EBITDA var - 5,8 (1,4) MSEK.
Avskrivningar på maskiner och inventarier
uppgick till -3,1 MSEK, jämfört med -3,5 2018,
avskrivningar på goodwill uppgick till -0,5 MSEK,
jämfört med -2,0 MSEK 2018.
Finansnettot blev -1,6 MSEK jämfört med -1,6
MSEK 2018. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till
den belåning som finansierar verksamheten i de
rörelsedrivande bolagen.
Skattekostnaden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK, en
genomsnittlig skattesats om 0,0 (0,0) procent.
Årets resultat blev -14,3 (-5,7) MSEK och
resultatet per aktie uppgick till -0,03 (-0,03) SEK.
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Omsättning och resultat oktober december
Nettoomsättningen uppgick till 14,7 MSEK under
fjärde kvartalet, jämfört med 21,4 MSEK
motsvarande kvartal i fjol. Minskningen beror till
stor del på att kunderna inte avropat i normal takt
samt att fokuseringen till ett smalare
produktsortiment minskat omsättningen för
perioden.
Rörelseresultatet uppgick till -6,7 (-1,5) MSEK,
motsvarande en rörelsemarginal om -45,8 (-7,2)
procent. Rörelseresultatet för perioden har
påverkats av engångskostnader i samband med
justeringar av värdet på lagret samt reserveringar
för reklamationer om ca 2,3 MSEK.
Rörelseresultatet EBITDA var -5,8 (-0,3) MSEK.
Avskrivningar på maskiner och inventarier
uppgick till 0,9 MSEK, jämfört med 0,7 2018,
avskrivningar på goodwill uppgick till - MSEK,
jämfört med o,5 MSEK motsvarande kvartal 2018.
Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet,
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 2018.
Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den belåning
som finansierar verksamheten i A M Stacke Group.
Skattekostnaden under kvartalet uppgick till
0,0 (0,0) MSEK, motsvarande en genomsnittlig
skattesats om 0,0 (0,0) procent.
Periodens resultat blev -7,1 (-1,9) MSEK och
resultatet per aktie uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 3,8 (-1,2) MSEK under fjärde
kvartalet. Det positiva kassaflödet från den
löpande verksamheten förklaras i huvudsak av att
lagret och kundfordringarna har minskat med 13,5
MSEK vilket är ungefär lika med det negativa
rörelseresultatet samt att avskrivningarna uppgår
till ca 3,3 MSEK.

Investeringar
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 2,4 (7,3) MSEK, vilket i
huvudsak är mindre kompletteringsinvesteringar
utöver dessa har investeringar skett med 10,1 MSEK
vilka finansierats via leasingavtal. Investeringar i
dotterbolag har uppgått till - (0,4) MSEK.
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Finansiell ställning

Ägarstruktur

Koncernens nettoskuld uppgår till 26,5 MSEK,
jämfört med 24,8 MSEK per 31 december 2018.
Ökningen av nettoskulden är i huvudsak hänförlig
till de investeringar som skett i maskinparken
under 2019.

Per den 31 december 2019 hade Amnode AB
(publ) 2 ägare med ett innehav motsvarande fem
procent eller mer av röste- och kapitalandelen i
bolaget, totalt ägde dessa 15,76 % av bolaget.

Likvida medel uppgick till 2,1 MSEK, jämfört med
2,9 MSEK vid årsskiftet 2018. Därutöver har
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 8,5
MSEK, varav 7,3 MSEK var nyttjat per
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har
koncernen en möjlighet att belåna kundfordringar
om totalt 9,3 MSEK varav 5,2 MSEK var utnyttjat
per balansdagen.

Förvärv och avyttringar
Under 2019 har inga förvärv och avyttringar skett.

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare uppgick den 31 december 2019 till 13,9
(18,5 per 2018-12-31) MSEK, vilket motsvarar
0,02 (0,06) SEK per utestående aktie.
Förändringar av antalet utestående aktier och eget
kapital visas på sidan 7. Förutom den pågående
emissionen fanns inte några utestående optionseller konvertibelprogram per den 31 december
2019.

Aktien
Amnodes aktiekapital fördelat på 565 178 327
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 Spotlight Stockmarket
under kortnamnet AMNO och med ISIN-kod
SE0002069633.
Företrädesemissionen som genomförts under
januari/februari 2020 kommer att tillföra
ytterligare 1 130 356 650 aktier när aktierna
registrerats. Total kommer Amnode att ha
1 695 534 977 aktier när aktierna registrerats.

Personal
Antalet anställda vid periodens utgång var 44 (42
per den 31 december 2018).
Medelantalet anställda under perioden uppgick
till 44 jämfört med 44 2018.
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Per den 31 december 2019 hade Amnode AB
(publ) cirka 2 015 aktieägare.

Transaktioner med närståenden
Under 2019 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 831 TSEK.
 VD Sam Olofqvist har genom bolag utfört
konsulttjänster mot en ersättning av 1 368
TSEK.
 Marcus Stacke har genom bolag erhållit 910
TSEK
för
hyra
av
tillhandahållen
maskinutrustning.
 Lasse Delin har genom bolag erhållit 100
TSEK för ersättning av tillhandahållna
tjänster under året.
Samtliga transaktioner med närstående har skett
på marknadsmässiga villkor.

Väsentliga händelser efter periodens
utgång
 Den 21 januari 2020 beslutade styrelsen för


Amnode AB att anta nya finansiella mål, se
vidare nedan sid 5.
Den under december beslutade företrädesemissionen övertecknades. Totalt tecknades
201 358 791 units motsvarande en överteckning om 178,14 %. Efter tilldelningen
har 86 833 168 units tecknats med företrädesrätt, 76,82% och 26 202 497 units,
23,18% utan företrädesrätt. Totalt tecknades
maximala 113 035 665 units. Alla units har
tecknats mot kontant betalning och tillför
Amnode 9 042 853,20 kr. före emissionskostnader om cirka 2,0 mkr varav 0,75
MSEK är kostnader för emissionsgarantin.
Efter det att emissionen har registrerats
kommer Amnode totalt ha 1 695 534 977
aktier. Emissionen medför en ökning av
aktie-kapitalet om 3 391 069,95kr.
Emissionen fulltecknades utan hjälp av
garanternas medverkan.
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 Den 20 februari 2020 beslutade
disciplinnämnden på Spotlight Stock Market
tilldela Amnode en allvarlig erinran som också
innebär ett vite motsvarande en årsavgift som
uppgår till 240 TSEK.
Bakgrunden är att Amnodes styrelse den 7
februari 2019 gav styrelseordförande i
uppdrag att sondera möjligheten att
genomföra en kapitalanskaffning. Det var
dock först när styrelsen formellt fattade beslut
om att genomföra emissionen den 25 februari
som ett pressmeddelande gick ut från bolaget.
"Disciplinnämnden gör bedömningen att
insiderinformation i aktuellt avseende
uppstod redan den 7 februari 2019, när
bolagets styrelse fattade ett förberedande
beslut om möjlig kapitalanskaffning i form av
en emission samt uppdrog åt bolagets
styrelseordförande att sondera hur detta
närmare skulle genomföras. Detta beslut är
uppenbart ett sådant "mellanliggande steg"
som avses i artikel 7.2 i MAR", skriver
Spotlight bland annat i sitt beslut.
Bolaget ska därmed ha brutit mot artikel 17 i
MAR och noteringsavtalet.

Information om moderbolaget
Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering
och ägande av dotterföretag. Moderbolagets
resultat efter finansiella poster uppgick till -25,7
(0,7) MSEK. Moderbolaget har investerat -18,5 (-)
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 22 - 23 i årsredovisningen för
2018. 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 2019
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman
att
ingen
utdelning
skall
lämnas
för
verksamhetsåret 2019.

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 2021 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 28 maj 2020,
i Gnosjö.Årsredovisningen för 2019 kommer att
finnas tillgänglig under vecka 19 2020, 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 osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Denna rapport har ej varit föremål för granskning
av bolagets revisor.
Stockholm den 28 februari 2020
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
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Finansiell kalender

Om Amnode

Delårsrapport, kvartal 1, 2020

2020-05-28

Delårsrapport, kvartal 2, 2020
Delårsrapport, kvartal 3, 2020
Bokslutskommunikén för 2020

2020-08-26
Nov 2020
Feb 2021

Insynspersoners aktieinnehav
2019-12-31
Lars Save, genom
50 000 000
bolag
Samnode AB (Sam
39 635 899
Olofqvist)
Sandrevet Invest AB,
Realisator Invest
24 266 665
(Lars Delin)
4 000 000
Peter Ågren
117 902 564
Totalt
Insynspersonernas samlade innehav uppgår till
20,9 % av bolagets aktier per 2019-12-31.
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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.

Finansiella mål
Under 2019 beslutade styrelsen om en fortsatt
tillväxtstrategi och nya ekonomiska mål för
Amnode koncernen. Styrelsen tog baserat på
utfall 2018 och beräknad volymtillväxt under
2019 nya finansiella mål för koncernen som
ersatte de under 2016 kommunicerade målen.
Efter gruppens utveckling de senaste tolv
månaderna har styrelsen sett sig tvungna att
revidera de finansiella målen och de nya målen
innebär att;
-

Amnode skall nå cirka 85 miljoner kronor i
nettoomsättning i slutet av 2022.

-

Amnodes EBITDA skall uppgå till cirka 10 %
av omsättningen i slutet av 2022.

-

Oförändrad utdelningspolicy innebärande
minst 30 % av årsvinsten delas ut till
aktieägarna förutsatt att koncernens
låneavtal och investeringsbehov så tillåter.
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Finansiell information
Resultaträkningar för koncernen
2019-10-01
- 2019-12-31

2018-10-01
- 2018-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

14 713

21 431

68 406

78 004

-1 592
1 098
14 219

2 475
1 389
25 295

-4 357
3 942
67 991

3 299
5 161
86 464

-9 932
-4 277
-5 708

-14 106
-4 762
-6 746

-37 541
-16 245
-23 189

-44 185
-17 519
-22 780

-923
-118
-20 958
-6 739

-1 212
-12
-26 838
-1 543

-3 591
-171
-80 737
-12 746

-5 532
-607
-90 623
-4 159

0
-356
-356

0
-406
-406

7
-1 596
-1 589

-1 568
-1 568

Resultat efter finansiella poster

-7 095

-1 949

-14 335

-5 727

Uppskjuten skatt
Periodens resultat

21
-7 074

-1 949

21
-14 314

-5 727

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-7 074
-

-1 949
-

-14 314
-

-5 727
-

Resultat per aktie
Genomsnittligt antal utestående aktier

-0,01
565 178

-0,01
314 006

-0,03
485 354

-0,03
227 022

Rörelseresultat

-6 739

-1 543

-12 746

-4 159

Avskrivningar
EBITDA

923
-5 816

1 212
-331

3 591
-9 155

5 532
1 373

TSEK
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Härledning av EBITDA
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Balansräkningar för koncernen
TSEK
Goodwill
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Räntebärande fordringar uppgår till
Räntebärande skulder uppgår till

2019-12-31

2018-12-31

108
22 379
4 452
27 689
2 079
56 707

473
13 806
4 452
40 471
2 933
62 135

28 259
46 081
-60 449
9 305
33 511
56 707

15 700
51 997
-49 201
21
6 677
36 941
62 135

2 079
28 557

2 933
27 736

Q4 2019

Q4 2018

2019-12-31

2018-12-31

20 966

18 496
12 559
-2 850
-14 314
13 891

19 959
6 976
-2 312
-400
-5 727
18 496

Eget kapital och antalet aktier
TSEK
Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Emissionskostnader
Förvärv av minoritetsandel
Totalresultat för perioden
Eget kapital vid periodens slut

-7 074
13 891

20 530
-85
-1 949
18 496

Eget kapital hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

13 891
-

18 496
-

13 891
-

18 496
-

565 178
565 178

314 006
314 006

314 006
251 172
565 178

87 224
226 782
314 006

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental
Antal utestående vid periodens början
Nyemission
Antal utestående aktier vid periodens slut
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Kassaflödesanalyser för koncernen
2019-10-01
- 2019-12-31

2018-10-01
- 2018-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

-6 739
948
-5 791

-1 543
1 126
-417

-12 746
3 308
-9 438

-4 159
5 131
972

-356
279

-406
256

-1 589
38

-1 568
89

-5 868

-567

-10 989

-507

Förändringar i rörelsekapitalet

9 635

-596

11 993

-4 420

Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 767

-1 163

1 004

-4 927

Kassaflöde från investeringsverksamheten1

-378

-3 539

-2 110

-7 731

-3 399

4 047

252

15 483

-10
2 089
2 079

-655
3 588
2 933

-854
2 933
2 079

2 825
108
2 933

1. Specifikation av investeringsverksamheten:
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärvad minoritetsandel
Totalt

-270
-108
-378

-3 539
-3 539

-2 302
-108
300
-2 110

-7 331
-400
-7 731

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:
Nyemission
Förändring av lån
Förändring av leasingskuld
Totalt

-2 560
-839
-3 399

-85
1 928
2 204
4 047

9 242
-6 476
-2 514
252

14 599
-1 769
2 653
15 483

TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Summa
Netto finansiella poster
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

2

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid årets slut
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Nyckeltal
Q4 2019

Q4 2018

2019

2018

14 713
-31,3
-5 816
-39,5
-6 739
-45,8
-7 074
24,5
83
3 767
44

21 431
17,9
-331
-1,5
-1 543
-7,2
-1 949
29,8
110
-1 163
43

68 406
-12,3
-9 155
-13,4
-12 746
-18,6
-14 314
24,5
83
1 004
44

78 004
8,6
1 373
1,8
-4 159
-5,3
-5 727
29,8
110
-4 927
44

Q4 2019

Q4 2018

2019

2018

565 178 327
565 178 327
-0,01
0,02
0,009
0,37

314 005 867
314 005 867
-0,01
0,06
0,07
1,24

485 353 655
565 178 327
-0,03
0,02
0,009
0,37

227 022 278
314 005 867
-0,03
0,06
0,07
1,24

Nettoomsättning, Tsek
Nettoomsättningstillväxt %
Rörelseresultat EBITDA, Tsek
Rörelsemarginal EBITDA %
Rörelseresultat, Tsek
Rörelsemarginal %
Resultat efter skatt, Tsek
Soliditet %
Balanslikviditet %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek
Medelantalet anställda

Aktiedata
Genomsnittligt antal utestående aktier
Totalt antal utestående aktier
Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Börskurs per bokslutsdatum, SEK
P/E-tal
Börskurs/Eget kapital

Definitioner
Rörelseresultat EBITDA
Resultat före avskrivningar och nedskrivningar
Rörelsemarginal EBITDA
EBITDA i procent av nettoomsättningen
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

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

Soliditet

Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.

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

Börskurs/Eget kapital

Balanslikviditet
Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder
Medelantalet anställda
Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.
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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.
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Resultaträkningar för moderbolaget
2019-10-01
- 2019-12-31

2018-10-01
- 2018-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

360
-299
61

420
-344
76

1 440
-1 147
293

1 680
-1 097
583

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

100
-25 430

38
-

346
-25 430

150
-2

Resultat före bokslutsdispositioner

-25 269

114

-24 791

731

95

-

95

-

Resultat före skatt

-25 174

114

-24 696

731

Skatt
Periodens resultat

-25 174

114

-24 696

731

TSEK
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner

Balansräkningar för moderbolaget
TSEK

2019-12-31

2018-12-31
,

Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

9 913
4 082
1 451
15 446

27 746
382
2 238
30 366

Eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 831
615
15 446

29 786
95
485
30 366
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