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Januari - september 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 37,2 MSEK (53,7)  

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till –1,8 MSEK (-3,3) 

• Rörelseresultatet uppgick till -4,0 MSEK (-6,0)  

• Resultat efter skatt blev –5,1 MSEK (-7,2) 

• Resultat per aktie blev -3,88 SEK (-15,79) 

• Soliditeten uppgick vid periodens slut till 30,2 % (32,9) 

• Eget kapital per aktie uppgår till 9,22 SEK (37,09) 

Juli - september 2020 
• Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK (14,6)  

• Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick 
till -1,0 MSEK (-3,3) 

• Rörelseresultatet uppgick till -1,7 MSEK (-4,3)  

• Resultat efter skatt blev -2,0 MSEK (-4,7) 

• Resultat per aktie blev -1,21 SEK (-8,34) 

Väsentliga händelser under kvartalet 
• Den 3:e juli försattes dotterbolaget Stacke Sourcing i 

konkurs på grund av en tvist med en 
maskinleverantör. Kvartalet har belastats med 790 
TSEK i kostnader för konkursen. Amnode AB har 
vissa borgensåtaganden gentemot en maskin-
leverantör, i nuläget är det svårbedömt om Amnode 
kommer att behöva uppfylla ytterligare krav på 
Stacke Sourcing på grund av borgensåtagandet. 

• Den 16:e juli genomfördes sammanläggningen av 
aktier, varvid 1 000 aktier sammanlades till 1 aktie.  

Händelser efter kvartalets utgång 

• Den 6 november informerade Amnode marknaden 
angående sin finansiella ställning och att risk 
föreligger att verksamheten inte kan finansieras i tre 
månader framöver.  

Vår aktie 
• Volymvägd genomsnittlig avslutskurs för perioden 

2020, var per aktie 11,88 SEK (15 093 avslut) under 
189 handelsdagar på marknadsplatsen (11,00) (7 971 
avslut) under samma period 2019, under 188 
handelsdagar).  
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Q3 2020 Q3 2019Q1 - Q3 2020Q1 - Q3 2019 2019

Nettoomsättning, TSEK 11 304 14 584 37 248 53 693 68 406

Nettoomsättningstillväxt % -22,5 0,7 -30,6 -5,1 -12,3

Rörelseresultat EBITDA, TSEK -1 045 -3 258 -1 826 -3 339 -9 155

Rörelsemarginal EBITDA % -9,2 -22,3 -4,9 -6,2 -13,4

Rörelseresultat, TSEK -1 710 -4 268 -4 049 -6 007 -12 746

Rörelsemarginal % -15,1 -29,3 -10,9 -11,2 -18,6

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten, TSEK -2 301 -89 -5 176 -2 763 1 004

Delårsrapport januari – september 2020 

VD:s  kommentar: 

” Under tredje kvartalet har Covid-19 fortsatt påverka Amnode 
starkt vilket inneburit fortsatt låga avrop från våra kunder. 
Orderböckerna som sjönk med ca 25% under kvartal två, har börjat 
fyllas på igen efter sommaren och idag kör Amnode på mer eller 
mindre full kapacitet. Osäkerheten är dock fortsatt väldigt stor vart 
detta tar vägen i och med den andra vågen av Covid-19 som sveper 
över landet, inte bara för Amnode, utan för hela den 
exportberoende verkstadsindustrin som är våra kunder.   

Under kvartalet har produktionspersonal och tjänstemän varit 
permitterade till viss del, efter semestern har arbetstiden sakta ökat 
till 100% och Amnode kör nu treskift sedan oktober. Vi har 
anpassat bemanningen ytterligare vilket inneburit att antalet 
anställda minskats med hjälp av automatisering. Tidigare 
permitteringar har använts till utbildning och ca 900 
utbildningstimmar har genomförts under kvartalet för att 
effektivisera vårt arbete att optimera produktionsflöden, 
kvalitetsarbete och minska kapitalbindningen. Amnode är 
dessutom en av ca 10 underleverantörer som ingår i 
Produktionslyftet, ett utvecklingsprojekt som Tillväxtverket driver 
för att underlätta för underleverantörer att hantera effekterna av 
nedstängningar som Corona förde med sig under våren och 
sommaren. 

Amnode har vidtaget samtliga åtgärder som vi förfogar över, 
permitterat, varslat, stängt ner, utbildat och börjat producera igen. 
Tack vara våra aktieägare och den emission vi genomförde mars-
april tillsammans med samhällets olika stödåtgärder så har vi klarat 
ett halvår med pandemi. Men vår kassalikviditet har tagit mycket 
stryk och är nu stressad, vilket begränsar vårt handlingsutrymme 
nu när produktionen åter går för fullt.  

Amnode kommunicerade i början av april och så sent som den 6 
november den stora osäkerheten i vår framtida rörelsefinansiering 
de närmsta månaderna som en direkt följd av Corona viruset. 
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 dialog med vår bank, våra 
leverantörer och kunder för att säkra rörelsefinansieringen för den 
volymökning som vi känner av sedan efter semestern, men vi är 
medvetna om att den andra vågen Covid 19 mycket snabbt kan 
förändra verkligheten för oss, från en dag till en annan. 

Vår kommunicerade plan fram emot 2022 ligger fast, ett fokuserat 
och lönsamt mindre verkstadsföretag med fokus på den globala 
tunga fordonsindustrins behov, vi fortsätter trots virus, att fokusera 
vår produktion på färre och mer specialiserade tjänster, ser över 
både avyttringar/nerläggningar och produktkompletteringar med 
en fortsatt ökad automatisering. Om styrelsen beslutar att justera 
den kommunicerade strategin och/eller finansiella mål kommer 
detta att kommuniceras av Amnode. 

Vi känner fortfarande att vi har kunderna med oss men för att bli en 
överlevare efter det stålbad som hela verkstadsindustrin just nu 
tvingas genomlida så behöver likviditeten säkras inom kort, vilket 
är vår viktigast uppgift just nu” 

Sam Olofqvist, VD och koncernchef 

 

 

Q3 
Amnode AB (publ) 

http://www.amnode.se/
http://www.amnode.se/
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Verksamheten 

Amnode AB äger 100 procent av A M Stacke 
Group 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 AB äger också dotterbolaget SGV Forging 
in Skultuna AB som är koncernens smedja i 
Skultuna och leverantör av varmpressade 
maskinbearbetade mässingartiklar. 

Allmänt om verksamheten 

Omsättningsförändringen för de första nio 
månaderna jämfört med 2019 uppgår till ca - 22 
% och är i huvudsak en effekt av den pågående 
Covid-19 pandemin.  

Det operativa resultatet EBITDA för kvartalet 
visar en viss resultatförbättring -1,0 (-3,3) MSEK 
jämfört med föregående år vilket förklaras dels 
av lägre produktions- och personalkostnader 
samt att man fått bidrag om ca 1 (-) MSEK för 
åtgärder i samband med Covid-19 pandemin. 
EBITDA har vidare belastats med 0,8 MSEK 
avseende kostnader i samband med 
avvecklingen av Stacke Sourcing, varav 0,5 
MSEK avser kostnad för borgensåtagande. 

Trots det negativa utfallet för tredje kvartalet så 
pekar resultatförbättringen om ca 2 MSEK 
(justerat för bidrag och avvecklingskostnader för 
Stacke Sourcing) på att de åtgärder som vidtagits 
de senaste åren i form av prishöjningar, 
kvalitetsarbete, personalminskning och 
automatiseringar börjar ge resultat.   

Orderläget inför avslutningen av 2020 börjar att 
närma sig normala nivåer och sedan oktober kör 
Amnode treskift. Osäkerheten är dock fortsatt 
väldigt stor vart detta tar vägen i och med den 
andra vågen av Covid-19 som sveper över landet, 
inte bara för Amnode, utan för hela den 
exportberoende verkstadsindustrin som är våra 
kunder.   

Händelser under kvartalet 

Den 3:e juli försattes dotterbolaget Stacke 
Sourcing i konkurs på grund av en tvist med en 
maskinleverantör. Kvartalet har belastats 
resultatet med 790 TSEK relaterat till 
konkursen. Amnode AB har vissa 
borgensåtaganden gentemot 
maskinleverantören till Stacke Sourcing, i 
nuläget är det svårbedömt om Amnode kommer 
att behöva uppfylla ytterligare krav från 
maskinleverantören på grund av 
borgensåtagandet. 

Den 16:e juli genomfördes sammanläggningen 
av aktier, varvid 1 000 aktier sammanlades till 1 
aktie.  

Omsättning och resultat juli-sept 
 

Nettoomsättningen uppgick till 11,3 MSEK 
under tredje kvartalet, jämfört med 14,6 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol.  

Övriga intäkter avser bidrag och skrotförsäljning 
uppgår till 3,0 (0,7) MSEK 

Rörelseresultatet EBITDA var -1,0 (-3,3) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 0,7 MSEK, jämfört med 0,9 2019, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 0,0 
MSEK, jämfört med 0,1 MSEK motsvarande 
kvartal 2019. 

Rörelseresultatet uppgick till -1,7 (-4,3) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -15,1              
(-29,3) procent. 

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 de 
operativa bolagen samt ökade 
finansieringskostnader för maskininvesteringar.  

Skattekostnaden under kvartalet uppgick till         
- (-) MSEK.  

Periodens resultat var -2,0 (-4,7) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -1,21 (-8,34) SEK. 

Omsättning och resultat januari- 
september 

Nettoomsättningen uppgick till 37,2 MSEK 
under perioden, jämfört med 53,7 MSEK 
motsvarande period i fjol.  

Rörelseresultatet EBITDA var -1,8 (-3,3) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 2,2 MSEK, jämfört med 2,3 2019, 
avskrivningar på goodwill uppgick till 0,0 
MSEK, jämfört med 0,4 MSEK motsvarande 
period 2019. 

Rörelseresultatet uppgick till -4,0 (-6,0) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -10,9 (-11,2) 
procent. 

Finansnettot var -1,1 MSEK under perioden, 
jämfört med -1,2 MSEK motsvarande period 
2019. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i de 
operativa bolagen.  

http://www.amnode.se/
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Skattekostnaden under perioden uppgick till          
- (-) MSEK.  

Periodens resultat var -5,1 (-7,2) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -3,88 (-15,79) 
SEK. 

Kassaflöde tredje kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har 
försämrats med ca - 2,2 MSEK jämfört med 
samma period 2019. Vilket förklaras av ett 
förbättrat kassaflöde för förändring av 
rörelsekapitalet om 2,6 MSEK dock har 
rörelsekapitalet försämrats med - 4,8 MSEK 
jämfört med föregående år. För hela perioden 
uppgår kassaflödet från den löpande 
verksamheten till -5,2 MSEK vilket är hänförligt 
till förlusten i rörelsen samt att rörelsekapitalet 
försämrats med ca -2,4 MSEK. Försämringen av 
rörelsekapitalet beror på att kundfordringarna 
byggs upp i samband med återstarten av 
verksamheten efter semestern.  

Investeringar 

Årets investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 0,6 (9,6) MSEK. 
Vilket i huvudsak avser kompletterande 
maskininvesteringar. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 21,6 MSEK, 
jämfört med 25,9 MSEK per 31 december 2019. 
Koncernens minskade skuldsättning är hänförlig 
till dels en fortsatt amortering av koncernens lån 
1,6 MSEK samt en minskning av leasingskulden 
om 2,0 MSEK samt minskade likvida medel om 
0,8 MSEK.  

Likvida medel uppgick till 1,2 MSEK, jämfört 
med 2,1 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har 
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 
8,5 MSEK, varav 7,5 MSEK var nyttjat per 
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har 
koncernen en möjlighet att belåna 
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 7,1 
MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Eget kapital 

Eget kapital uppgick den 30 september 2020 till 
15,6 (13,9 per 2019-12-31) MSEK, vilket 
motsvarar 9,22 (24,58 per 2019-12-31) SEK per 
utestående aktie. Förändringar av antalet 
utestående aktier och eget kapital visas på sidan 
6. Några utestående options- eller konvertibel- 
program fanns inte per den 3o september 2020.  

 

Aktien 

Efter att företrädesemissionen registrerades i 
april 2020 är 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 
Spotligths Stockmarket under kortnamnet 
AMNO och med ISIN-kod SE0002069633. 

Personal 

Antalet anställda vid periodens utgång var 40 
(44 per den 31 december 2019).  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 43, jämfört med 44 2019. 
 

Ägarstruktur 

Per den 30 september 2020 hade Amnode AB 2 
ägare som var och en innehade aktier 
motsvarande fem procent eller mer av röste- och 
kapitalandelen i bolaget, totalt äger dessa 26,4 % 
tillsammans. 

Per den 30 september 2020 hade Amnode AB 
(publ) ca 2 330 aktieägare. 

Transaktioner med närståenden 

Under de första nio månaderna 2020 har 
följande transaktioner med närstående gjorts 
inom Amnode koncernen: 

• Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 924 
TSEK. 

• Lars Save har genom bolag utfört 
konsulttjänster samt erhållit ersättning för 
leasad maskinutrustning med 809 TSEK. 

• Lasse Delin har genom bolag erhållit 324 
TSEK för hyra av tillhandahållen 
maskinutrustning. 

Samtliga transaktioner med närstående har skett 
på marknadsmässiga villkor eller lägre. 

Händelser efter periodens utgång 

Den 6 november 2020 informerade Amnode att 
det finns risk att verksamheten inte kan 
finansieras i tre månader framöver. Amnode har 
tidigare meddelat genom pressmeddelanden 
den 23 och 24 april 2020 att Amnodes 
finansiella ställning var svårbedömd och att det 
var osäkert om Amnode kunde finansiera sin 
verksamhet de kommande tolv månaderna. I 
synnerhet utvecklingen i Q3 och Q4 lyftes fram 
som svårbedömd, både avseende samhällets 

http://www.amnode.se/
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fortsatta stöd och kunders behov av Amnodes 
produktion. Idag, drygt sex månader senare, 
kvarstår denna osäkerhet i högsta grad trots en 
hel del positiv utveckling så  ökar nu osäkerheten 
igen i vår omvärld. Som tidigare meddelats har 
Amnode vidtagit, och fortsätter att vidta, 
åtgärder för att hantera effekterna av den 
rådande omvärldssituationen till följd av covid-
19, som påverkat många av Amnodes kunder 
väsentligt och därmed även deras möjligheter att 
köpa de produkter som Amnode producerar. 

Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar 
finansiering och ägande av dotterföretag. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till -0,5 (0,5) MSEK. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

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.  

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. 

Redovisningsprinciper 

Amnode AB tillämpar   årsredovisningslagen 
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 

(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter. 

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 20 november 2020 
Amnode AB (publ) 

Styrelsen 

För ytterligare information 
kontakta: 

Sam Olofqvist 

VD Amnode AB (publ) 

Mobil: 070 550 88 82 

E-mail: sam.olofqvist@amsg.se 

Insynspersoners aktieinnehav  

 2020-09-30 

Lars Save, genom bolag 267 555 

Sam Olofqvist, genom bolag                           39 675 

Lars Olof Delin, genom bolag 55 444 

Totalt 362 674 
Insynspersonernas samlade innehav uppgår till 21,4% av bolagets aktier.  
 

Finansiell kalender 

Bokslutskommunikén för 2020 

Delårsrapport, kvartal 1, 2021 

Delårsrapport, kvartal 2, 2021 

Delårsrapport, kvartal 3, 2021 

26 februari 2021 

Maj 2021 

Augusti 2021 

November 2021 
 

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. 

För mer information 

För mer information om Amnode, vänligen 
besök www.amnode.se 

 
 

http://www.amnode.se/
file:///C:/Users/Peter/Desktop/www.amnode.se
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FINANSIELL INFORMATION  
Resultaträkningar för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01

TSEK - 2020-09-30 2019-09-30 - 2020-09-30 2019-09-30 - 2019-12-31

Nettoomsättning 11 304 14 584 37 248 53 693 68 406

Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga

varor  och pågående arbete för annans räkning 312 -1 535 -512 -2 765 -4 357

Övriga rörelseintäkter 3 038 704 4 770 2 844 3 942

Summa rörelsens intäkter 14 654 13 753 41 506 53 772 67 991

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -7 415 -8 931 -18 491 -27 609 -37 541

Övriga externa kostnader -3 402 -3 143 -10 135 -11 968 -16 245

Personalkostnader -4 044 -4 950 -13 824 -17 481 -23 189

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

och immateriella anläggningstillgångar -665 -1 010 -2 223 -2 668 -3 591

Resultat från aktier i dotterbolag -790 0 -790 0 0

Övriga rörelsekostnader -48 13 -92 -53 -171

Summa rörelsens kostnader -16 364 -18 021 -45 555 -59 779 -80 737

Rörelseresultat -1 710 -4 268 -4 049 -6 007 -12 746

Resultat från finansiella poster:

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -3 0 10 7 7

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -334 -443 -1080 -1240 -1 596

Summa finansiella poster -337 -443 -1 070 -1 233 -1 589

Resultat efter finansiella poster -2 047 -4 711 -5 119 -7 240 -14 335

Aktuell skatt - - - - -

Uppskjuten skatt - - - - 21

Periodens resultat -2 047 -4 711 -5 119 -7 240 -14 314

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare -2 047 -4 711 -5 119 -7 240 -14 314

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Resultat per aktie, kr -1,21 -8,34 -3,88 -15,79 -29,49

Genomsnittligt antal utestående aktier 1 695 534 565 178 1 318 748 458 453 485 354

Härledning av EBITDA

Rörelseresultat -1 710 -4 268 -4 049 -6 007 -12 746

Avskrivningar 665 1 010 2 223 2 668 3 591

EBITDA -1 045 -3 258 -1 826 -3 339 -9 155

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

 
 
 
 
Eget kapital och antalet aktier 
 

 
 
 
 
 

  

TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 92 98 108

Goodwill - 99 -

Materiella anläggningstillgångar 16 980 20 903 22 379

Finansiella anläggningstillgångar 4 193 4 465 4 452

Kortfristiga fordringar 29 209 36 016 27 689

Likvida medel 1 238 2 089 2 079

SUMMA TILLGÅNGAR 51 712 63 670 56 707

Aktiekapital 10 173 26 167 28 259

Övrigt tillskjutet kapital 71 050 47 773 46 081

Annat eget kapital inkl årets resultat -65 588 -52 975 -60 449

Avsättningar - 21 -

Långfristiga skulder 4 018 9 194 9 422

Kortfristiga skulder 32 059 33 490 33 394

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 51 712 63 670 56 707

Räntebärande fordringar uppgår till 1 238 2 089 2 079

Räntebärande skulder uppgår till 22 806 30 016 27 987

TSEK Q3 2020 Q3 2019 Q1 - Q3 2020 Q1 - Q3 2019 2019

Eget kapital vid periodens början 17 682 24 962 13 891 18 496 18 496

Nyemission - 800 9 043 12 559 12 559

Emissionskostnader - -85 -2 180 -2 849 -2 850

Totalresultat för perioden -2 047 -4 711 -5 119 -7 240 -14 314

Eget kapital vid periodens slut 15 635 20 966 15 635 20 966 13 891

Eget kapital hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare 15 635 20 966 15 635 20 966 13 891

Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental

Antal utestående vid periodens början 1 695 534 565 178 565 178 314 006 314 006

Nyemission - - 1 130 356 251 172 251 172

Antal utestående aktier vid periodens slut 1 695 534 565 178 1 695 534 565 178 565 178
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Kassaflödesanalyser för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01

TSEK - 2020-09-30 - 2019-09-30 - 2020-09-30 - 2019-09-30 - 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -1 710 -4 268 -4 049 -6 007 -12 746

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 217 1 010 2 778 2 360 3 308

Summa -493 -3 258 -1 271 -3 647 -9 438

Netto finansiella poster -337 -443 -1 070 -1233 -1 589

Betald skatt -252 -29 -453 -241 38

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet -1 082 -3 730 -2 794 -5 121 -10 989

Förändringar i rörelsekapitalet -1 219 3 641 -2 382 2 358 11 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 301 -89 -5 176 -2 763 1 004

Kassaflöde från investeringsverksamheten1 -106 -4 992 -602 -9 591 -2 110

Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 1 822 1 544 4 937 11 510 252

Förändring av likvida medel -585 -3 537 -841 -844 -854

Likvida medel vid periodens början 1 823 5 626 2 079 2 933 2 933

Likvida medel vid årets slut 1 238 2 089 1 238 2 089 2 079

1. Specifikation av investeringsverksamheten:

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - -98 - -98 -108

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -106 -4 894 -602 -9 793 -2 302

Försäljning av materiella anläggningstillgångar - - - 300 300

Totalt -106 -4 992 -602 -9 591 -2 110

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:

Nyemission - -86 7 248 9 242 9 242

Förändring av checkräkningskredit och fakturabelåning 2 942 -1 157 1 376 -1 738 -3 709

Förändring av lån -540 -726 -1 637 -2 178 -5 281

Förändring av leasingskuld -580 3 513 -2 050 6 184 -

Totalt 1 822 1 544 4 937 11 510 252
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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. 

 
 
 
 

Q3 2020 Q3 2019 Q1 - Q3 2020 Q1 - Q3 2019 2019

Nettoomsättning, Tsek 11 304 14 584 37 248 53 693 68 406

Nettoomsättningstillväxt % -22,5 0,7 -30,6 -5,1 -12,3

Rörelseresultat EBITDA, Tsek -1 045 -3 258 -1 826 -3 339 -9 155

Rörelsemarginal EBITDA % -9,2 -22,3 -4,9 -6,2 -13,4

Rörelseresultat, Tsek -1 710 -4 268 -4 049 -6 007 -12 746

Rörelsemarginal % -15,1 -29,3 -10,9 -11,2 -18,6

Resultat efter skatt, Tsek -2 047 -2 877 -5 119 -2 529 -13 314

Soliditet % 30,2 34,9 30,2 34,9 24,5

Balanslikviditet % 95 127 95 127 83

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek -2 301 -2 887 -5 176 -2 763 1 004

Medelantalet anställda 43 45 43 44 42

Q3 2020 Q3 2019 Q1 - Q3 2020 Q1 - Q3 2019 2019

Genomsnittligt antal utestående aktier 1 695 534 565 178 1 318 748 458 453 485 354

Totalt antal utestående aktier 1 695 534 565 178 1 695 534 565 178 565 178

Resultat per aktie, SEK -1,21 -8,34 -3,88 -15,79 -27,43

Eget kapital per aktie, SEK 9,22 37,09 9,22 37,09 24,58

Eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK 9,22 37,09 9,22 37,09 24,58

Börskurs per bokslutsdatum, SEK 7,04 44,00 7,04 44,00 7,45

P/E-tal - - - - -

Börskurs/Eget kapital 0,76 1,19 0,76 1,19 0,30
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Resultaträkningar för moderbolaget 
 

 
 
 
Balansräkningar för moderbolaget 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2020-07-01 2019-07-01 2020-01-01 2019-01-01 2019-01-01

TSEK - 2020-09-30 - 2019-09-30 - 2020-09-30 - 2019-09-30 - 2019-12-31

Nettoomsättning 360 360 1 080 1 080 1 440

Rörelsens kostnader -316 -97 -987 -848 -1 154

Rörelseresultat 44 263 93 232 286

Resultat från andelar i koncernföretag -684 -684 -25 428

Finansiella intäkter 38 100 116 246 346

Finansiella kostnader - - - - -1

Resultat före bokslutsdispositioner -602 363 -475 478 -24 797

Bokslutsdispositioner - - - - 95

Resultat före skatt -602 363 -475 478 -24 702

Skatt - - - - -

Periodens resultat -602 363 -475 478 -24 702

TSEK 2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 13 913 32 646 9 914

Kortfristiga fordringar 7 418 6 361 4 081

Likvida medel 855 1 577 1 451

SUMMA TILLGÅNGAR 22 186 40 584 15 446

Eget kapital 21 217 40 004 14 824

Avsättningar - 95 -

Kortfristiga skulder 969 485 622

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 186 40 584 15 446
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