Bokslutskommuniké 2020
Amnode AB (publ)
VD:s kommentar:

Januari - december 2020
 Nettoomsättningen uppgick till 55,5 MSEK (68,4)
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till
-2,3 MSEK (-9,2)
 Rörelseresultatet uppgick till -5,1 MSEK (-12,7)
 Resultat efter skatt blev -6,5 MSEK (-14,3)
 Resultat per aktie blev -4,61 SEK (-29,49)
 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 28,0 % (24,5)
 Eget kapital per aktie uppgår till 8,42 SEK (24,58)

Oktober - december 2020
 Nettoomsättningen uppgick till 18,3 MSEK (14,7)
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till
– 0,5 MSEK (-5,8)
 Rörelseresultatet uppgick till -1,0 MSEK (-6,7)
 Resultat efter skatt blev -1,4 MSEK (-7,1)
 Resultat per aktie blev -0,82 SEK (-12,52)

Väsentliga händelser under perioden
 Den 6 november informerade Amnode marknaden
angående sin finansiella ställning och att risk föreligger
att verksamheten inte kan finansieras i tre månader
framöver.
 Leverantörsskulder om ca 2,9 MSEK har omförhandlats
till långfristiga lån som förfaller inom 13 - 18 månader.
 Överenskommelse om förbättrade betalningsvillkor
samt höjda priser har slutits under kvartalet vilket
kommer att förbättra koncernens likviditetssituation.

Vår aktie
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden
januari – december 2020, har varit per aktie 11,41 SEK
under 252 handelsdagar. Avslutskursen per 31
december 2020 var 6,58 SEK.

Nyckeltal
Q4 2020 Q4 2019
Nettoomsättning, TSEK
Nettoomsättningstillväxt %
Rörelseresultat EBITDA, TSEK
Rörelsemarginal EBITDA %
Rörelseresultat, TSEK
Rörelsemarginal %
Kassaflöde från den löpande
verksamheten, TSEK

2020

2019

18 288
24,3
-473
-2,6
-1 048
-5,7

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

55 536
-18,8
-2 299
-4,1
-5 097
-9,2

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

401

3 767

-4 775

1 004

Januari- december 2020, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318

” Under fjärde kvartalet har situationen för Amnode kraftigt förändrats.
Vi ser idag ett kraftigt ökad efterfrågan av våra produkter, men inser
också risker av en expansion direkt efter ett så utmanande år som 2020
då förutsättningarna i Europa mycket fort kan ändras.
Omsättning och resultat under fjärde kvartalet har förbättrats, sedan
några månader är vi uppe i fulla treskift, våra orderböcker är väl fyllda
och vi arbetar för att öka vår kapacitet för att kunna följa kunderna i
deras efterfrågeökningar, men med det följer nya utmaningar. Utöver
dessa positiva tecken lever vi fortfarande med pandemin som påverkar
alla våra aktiviteter.
Under 2020 var fokus att klara den speciella situationen med pandemin,
dels att säkra produktionen men framför allt skydda vår personal. Vi har
varit tursamma och hittills hållit smittan borta från våra
produktionsenheter, men en tredje våg kommer att kräva en
intensifiering av detta arbete. Parallellt med detta arbete måste vi
utveckla våra verksamheter, avveckla några produktion segment och
samtidigt expandera andra segment.
Genom ett antal åtgärder ser vi en förbättring men läget är förfarande
ansträngt. Vår kassalikviditet har tagit mycket stryk och är fortsatt svag.
Styrelsen jobbar alltjämt med att få fram en hållbar lösning till att
kapitalisera upp bolaget och säkerställa både kortsiktig likviditet och
långsiktig uthållighet. Vi är i fortsatt dialog med våra kunder, leverantörer
och vår bank för att säkra rörelsefinansieringen för den volymökning
som förväntas. Vi är medvetna om att en tredje vågen av pandemin eller
omvärldsfaktorer mycket snabbt kan förändra verkligheten för oss. Vi
ser en krona som stärkts över tid och påverkar våra marginaler negativt
samtidigt som snabba förändringar av pris och ledtid för råmaterialet
påverkar lönsamheten.
Kundernas efterfrågeökning kräver investeringar i både maskiner och
personal. Under senaste månaderna har vi investerat i en mindre
maskin och vi hoppas ha resurser att ytterligare tillföra en maskin inom
den närmaste månaden. Vi planerar också att öka kapaciteten genom
att investera i maskiner vi redan äger men som ej är i drift i dagsläget.
All kortidspermittering av produktionspersonal och tjänstemän avslutats
under senare halvan av året. Vi har också börjat rekrytera personal i
båda produktionsenheterna. Det omfattande utbildningspaket som
startade under korttidspermitteringar fortsätter även under detta år, dock
i en anpassad omfattning till dagen planerade expansion.
De närmsta månaderna kommer att visa om vi lyckas vända
verksamheten till lönsamhet men utgångsläget har inte varit så
gynnsamt på länge vad gäller efterfrågan men samtidigt kräver det att vi
lyckas säkerställa vår finansiella ställning.
Jag vill som slutord än en gång tacka vara våra aktieägare som ställde
upp i den emission vi genomförde våren 2020 och som tillsammans med
samhällets olika stödåtgärder gjort att vi klarat ett mycket speciellt år.”
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.

Q4 -2020
Omsättningsförändringen för kvartalet jämfört
med 2019 uppgår till ca 24 % och är i huvudsak en
effekt av att omsättningen börjar närma sig ett
normalläge jämfört med 2019 då omsättningen
sjönk dramatiskt i Q4 pga omställningar i
produktmix mm.
Det operativa resultatet EBITDA för kvartalet
visar en klar resultatförbättring -0,5 (-5,8) MSEK
jämfört med föregående år vilket till största delen
förklaras av en ökad omsättning samt att man fått
bidrag om ca 0,4 (-) MSEK för åtgärder i samband
med Covid-19 pandemin. EBITDA har vidare
belastats med 0,2 MSEK avseende kostnader i
samband med avvecklingen av Stacke Sourcing.

samt kostnader för borgensåtagande i samband
med att dotterbolaget Stacke Sourcing försattes i
konkurs i juli om 0,2 MSEK.
Rörelseresultatet EBITDA var -0,5 (-5,8) MSEK.
Avskrivningar på maskiner och inventarier
uppgick till 0,6 MSEK, jämfört med 0,9 2019.
Finansnettot var -0,3 MSEK under kvartalet,
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 2019.
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 -1,4 (-7,1) MSEK och
resultatet per aktie uppgick till -0,82 (-12,52) SEK.

Omsättning och resultat januaridecember
Nettoomsättningen uppgick till
jämfört med 68,4 MSEK 2020.

55,5

MSEK

Rörelseresultatet uppgick till -5,1 (-12,7) MSEK,
motsvarande en rörelsemarginal om -9,2 (-18,6)
procent.

Trots det negativa utfallet för fjärde kvartalet så
pekar resultatförbättringen på att de åtgärder som
vidtagits de senaste åren i form av prishöjningar,
kvalitetsarbete,
personalminskning
och
automatiseringar börjar ge resultat.

Rörelseresultatet EBITDA var -2,3 (-9,2) MSEK.

Orderläget har förbättrats i början av 2021 och
börjar att närma sig normala nivåer och vi kör
idag treskift. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt
stor vart detta tar vägen i och med Covid-19
fortsätter svepa över världen, inte bara för
Amnode, utan för hela den exportberoende
verkstadsindustri som är våra kunder.

Finansnettot blev -1,4 MSEK jämfört med -1,6
MSEK 2019. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till
den belåning som finansierar verksamheten i de
rörelsedrivande bolagen.

Omsättning och resultat oktober december

Årets resultat blev -6,5 (-14,3) MSEK och
resultatet per aktie uppgick till -4,61 (-29,49) SEK.

Nettoomsättningen uppgick till 18,3 MSEK under
fjärde kvartalet, jämfört med 14,7 MSEK
motsvarande kvartal i fjol. Ökningen beror till stor
del på att omsättningen föregående år var extremt
låg på grund av förändringar i produktmix mm.
Rörelseresultatet uppgick till -1,0 (-6,7) MSEK,
motsvarande en rörelsemarginal om -5,7 (-45,8)
procent. Rörelseresultatet för perioden har
påverkats av engångskostnader i samband med
justeringar av värdet på lagret 0,7 (3,0) MSEK
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Avskrivningar på maskiner och inventarier
uppgick till -2,8 MSEK, jämfört med -3,1 2019,
avskrivningar på goodwill uppgick till - MSEK,
jämfört med -0,5 MSEK 2019.

Skattekostnaden uppgick till 0,0 (0,0) MSEK, en
genomsnittlig skattesats om 0,0 (0,0) procent.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till 0,4 (3,8) MSEK under fjärde kvartalet.
Det positiva kassaflödet från den löpande
verksamheten förklaras i huvudsak av att
rörelseresultatet förbättrats samt att lagret har
fortsatt minska i kvartalet.
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Investeringar
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,9 (2,4) MSEK, vilket i
huvudsak är mindre kompletteringsinvesteringar.

8,42 (24,58) SEK per utestående aktie.
Förändringar av antalet utestående aktier och eget
kapital visas på sidan 7. Det fanns inte några
utestående options- eller konvertibelprogram per
den 31 december 2020.

Finansiell ställning

Aktien

Koncernens nettoskuld uppgår till 22,1 MSEK,
jämfört med 26,5 MSEK per 31 december 2019.
Minskningen av nettoskulden är i huvudsak
hänförlig
till
kraftiga
amorteringar
till
kreditinstitut.

Amnodes aktiekapital fördelat på 1 695 534 aktier
med ett kvotvärde om 6,00 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.

Likvida medel uppgick till 1,4 MSEK, jämfört med
2,1 MSEK vid årsskiftet 2020. Därutöver har
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 8,5
MSEK, varav 7,6 MSEK var nyttjat per
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har
koncernen en möjlighet att belåna kundfordringar
om totalt 9,3 MSEK varav 5,9 MSEK var utnyttjat
per balansdagen. Utöver dessa krediter har
ledningen säkrat tillgång till likviditet om 1 MSEK
via ett brygglån som kan nyttjas vid behov.
Amnode har under 2020 två gånger och senast
den 6 november kommunicerat en stor osäkerhet
kring sin rörelsefinansiering. Bolaget har med viss
framgång vidtaget de åtgärder man kan och som
syns i denna rapport så är läget klart bättre. Dels
på grund av ett förbättrat egengenererat
kassaflöde, förstående kunder som accepterat
både omförhandlade priser och kortare
betalningstider,
fortsatt
bra
orderingång,
omförhandlade
leverantörsskulder
och
upptagandet av nya brygglån gör att styrelsen
bedömer att det med rimlig affärsrisk går att driva
verksamheten vidare.
Osäkerheten är dock fortsatt stor i vår omvärld
och förutsättningar ändras på veck0basis. Inga är
redo att binda sig med längre avtal och villkoren
omförhandlas löpande. Koppar priserna skenar,
kronan stärks och pandemin är inte över. Trots
kapacitetsbrist och en bra orderstock så kan våra
kunder snabbt tvingas stänga ner igen och då blir
det total stopp, även för Amnode vilket skulle
utsätta oss för en situation som vi inte ser att vi
klarar ännu en gång. ”

Förvärv och avyttringar
Under 2020 har inga förvärv och avyttringar skett.

Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare uppgick den 31 december 2020 till 14,3
(13,9 per 2019-12-31) MSEK, vilket motsvarar
Januari- december 2020, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318

Personal
Antalet anställda vid periodens utgång var 42 (44
per den 31 december 2019).
Medelantalet anställda under perioden uppgick
till 42 jämfört med 44 2019.

Ägarstruktur
Per den 31 december 2020 hade Amnode AB
(publ) 4 ägare med ett innehav motsvarande fem
procent eller mer av röste- och kapitalandelen i
bolaget, totalt ägde dessa 39,08 % av bolaget.
Per den 31 december 2020 hade Amnode AB
(publ) cirka 2 100 aktieägare.

Transaktioner med närståenden
Under 2020 har följande transaktioner med
närstående gjorts inom Amnode koncernen:
 Styrelsens ordförande Lars Save har genom
bolag erhållit ersättning för leasad
maskinutrustning med 831 TSEK.
 VD Sam Olofqvist har genom bolag utfört
konsulttjänster mot en ersättning av 1 800
TSEK.
 Lasse Delin har genom bolag erhållit TSEK
för leasad maskinutrustning med 441 TSEK.
Samtliga transaktioner med närstående har skett
på marknadsmässiga villkor.
Under 2020 har bolagets likviditetssituation
inneburit att stor del av ovanstående summor inte
har reglerats. I slutet av december 2020 har en
överenskommelse skett mellan ovanstående
personers bolag och Amnodegruppen att
omvandla de utestående leverantörsskulderna (ca
2,6 MSEK) till långfristigt lån som förfaller under
2022.
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Väsentliga händelser efter periodens
utgång
 Ett mindre brygglån om ca 1 MSEK har
säkrats och kan nyttjas vid behov.

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.

Information om moderbolaget

Årsstämma

Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering
och ägande av dotterföretag. Moderbolagets
resultat efter finansiella poster uppgick till -4,9
(-24,8) MSEK. Moderbolaget har investerat -4
(-18,5) MSEK i aktier i dotterbolag.

Årsstämman kommer att hållas den 16 juni 2021,
i Gnosjö. Årsredovisningen för 2020 kommer att
finnas tillgänglig under vecka 20 2021, i tryckt
version på huvudkontoret och i digitalt format på
hemsidan www.amnode.se

Risker och osäkerhetsfaktorer

Försäkran

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker
och
osäkerhetsfaktorer
typiska
för
en
legotillverkare inom svensk industri. För Amnode
är priset på dollar, råvarorna koppar och zink
avgörande för produktions-kostnaderna. Snabba
upp- och nedgångar i dessa variabler innebär en
mix utanför Amnodes kontroll som starkt
påverkar rörelsens resultat.

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.

Den finansiella återställningen kan komma att
kräva ökad rörelsefinansiering vilket kräver
ytterligare tillgång till extern finansiering eller
ytterligare kapital via nyemissioner sådan
finansiering kan inte garanteras utan utgör också
en risk för Amnode. För en mer fullständig
beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer se
2019 års Årsredovisning för Amnode AB.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning
av bolagets revisor.
Stockholm den 26 februari 2021
Amnode AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Redovisningsprinciper

Sam Olofqvist

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

Mobil: 0705-50 88 82

Utdelning 2020
Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman
att
ingen
utdelning
skall
lämnas
för
verksamhetsåret 2020.

Bemyndigande om nyemission

VD Amnode AB (publ)
E-mail: sam.olofqvist@amsg.se
eller vänligen besök www.amnode.se

Denna information är sådan som Amnode är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (EU nr
596/2014). Informationen lämnades, genom
angiven kontaktpersons försorg, för
offentliggörande 26 februari 2020 klockan 16.30.

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 2022 besluta om nyemission
av aktier.

Januari- december 2020, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318
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Finansiell kalender

Om Amnode

Delårsrapport, kvartal 1, 2021

2021-05-28

Delårsrapport, kvartal 2, 2021
Delårsrapport, kvartal 3, 2021
Bokslutskommunikén för 2021

2021-08-27
Nov 2021
Feb 2022

Insynspersoners aktieinnehav
2020-12-31
Lars Save, genom
bolag
Sam Olofqvist,
genom bolag
Lars Delin, genom
bolag
Totalt

267 500
39 675
55 444
362 619

Insynspersonernas samlade innehav uppgår till
21,4 % av bolagets aktier per 2020-12-31.

Januari- december 2020, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318

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
Mot bakgrund av gruppens utveckling under 2019 såg
sig styrelsen tvungna att revidera de finansiella målen
ännu en gång i början av 2020. De nya målen innebär
att;
-

Amnode skall ha en i huvudsak organisk
tillväxtstrategi och vara vinst- och
utdelningsmaximerande fram till slutet av
2022.

-

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
2020-10-01
- 2020-12-31

2019-10-01
- 2019-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

18 288

14 713

55 536

68 406

535
1 742
20 565

-1 592
1 098
14 219

23
6 512
62 071

-4 357
3 942
67 991

-10 975
-4 127
-5 609

-9 932
-4 277
-5 708

-29 466
-14 262
-19 433

-37 541
-16 245
-23 189

-575
-200
-127
-21 613
-1 048

-923
-118
-20 958
-6 739

-2 798
-990
-219
-67 168
-5 097

-3 591
-171
-80 737
-12 746

5
-340
-335

0
-356
-356

15
-1 420
-1 405

7
-1 596
-1 589

Resultat efter finansiella poster

-1 383

-7 095

-6 502

-14 335

Uppskjuten skatt
Periodens resultat

-1 383

21
-7 074

-6 502

21
-14 314

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-1 383
-

-7 074
-

-6 502
-

-14 314
-

Resultat per aktie
Genomsnittligt antal utestående aktier

-0,82
1 696

-12,52
565

-4,61
1 411

-29,49
485

-1 048
575
-473

-6 739
923
-5 816

-5 097
2 798
-2 299

-12 746
3 591
-9 155

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
Resultat från koncernföretag
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
Rörelseresultat
Avskrivningar
EBITDA

Januari-mars 2019, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318
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Balansräkningar för koncernen
TSEK

2020-12-31

2019-12-31

85
16 696
4 452
28 448
1 360
51 041

108
22 379
4 452
27 689
2 079
56 707

10 173
71 265
-67 161
6 410
30 354
51 041

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

1 360
23 452

2 079
28 557

Q4 2020

Q4 2019

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Emissionskostnader
Totalresultat för perioden
Eget kapital vid periodens slut

15 635
25
-1 383
14 277

20 966
-1
-7 074
13 891

13 891
9 043
-2 155
-6 502
14 277

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

Eget kapital hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

14 277
-

13 891
-

14 277
-

13 891
-

1 695 534
1 695 534

565 178
565 178

565 178
1 130 356
1 695 534

314 006
251 172
565 178

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Räntebärande fordringar uppgår till
Räntebärande skulder uppgår till

Eget kapital och antalet aktier
TSEK

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
2020-10-01
- 2020-12-31

2019-10-01
- 2019-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2018-12-31

-1 048
368
-680

-6 739
948
-5 791

-5 097
3 146
-1 951

-12 746
3 308
-9 438

Netto finansiella poster
Betald skatt

-335
417

-356
279

-1 405
-36

-1 589
38

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet

-598

-5 868

-3 392

-10 989

Förändringar i rörelsekapitalet

999

9 635

-1 383

11 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten

401

3 767

-4 775

1 004

Kassaflöde från investeringsverksamheten1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten2

-290
11

-378
-3 399

-892
4 948

-2 110
252

122
1 238
1 360

-10
2 089
2 079

-719
2 079
1 360

-854
2 933
2 079

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

-290
-290

-270
-108
-378

-892
-892

-2 302
-108
300
-2 110

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

25
-1 774
1 760
11

-2 560
-839
-3 399

7 273
-2 035
-290
4 948

9 242
-6 476
-2 514
252

TSEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Summa

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid årets slut
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Nyckeltal
Q4 2020

Q4 2019

2020

2019

18 288
24,3
-473
-2,6
-1 048
-5,7
-1 383
28,0
94
401
43

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

55 536
-18,8
-2 299
-4,1
-5 097
-9,2
-6 502
28,0
94
-4 775
42

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

Q4 2020

Q4 2019

2020

2019

1 695 534
1 695 534
-0,82
8,42
6,58
0,78

565 178
565 178
-12,52
24,58
9,00
0,37

1 410 623
1 695 534
-29,49
8,42
6,58
0,78

485 354
565 178
-29,49
24,58
9,00
0,37

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.

Januari- december 2020, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318

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
2020-10-01
- 2020-12-31

2019-10-01
- 2019-12-31

2020-01-01
- 2020-12-31

2019-01-01
- 2019-12-31

318
-184
134

360
-299
61

1 398
-1 171
227

1 440
-1 147
293

Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

-4 565
39
-2

-25 428
100
-2

-5 249
155
-2

-25 428
346
-2

Resultat före bokslutsdispositioner

-4 394

-25 269

-4 869

-24 791

-

95

-

95

Resultat före skatt

-4 394

-25 174

-4 869

-24 696

Skatt
Periodens resultat

-4 394

-25 174

-4 869

-24 696

2020-12-31

2019-12-31

Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

9 913
7 793
757
18 463

9 913
4 082
1 451
15 446

Eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 848
1 615
18 463

14 831
615
15 446

TSEK
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner

Balansräkningar för moderbolaget
TSEK
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