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Januari - juni 2021 
 Nettoomsättningen uppgick till 39,8 MSEK (25,9)  
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 2,0 

MSEK (-0,8) 
 Rörelseresultatet uppgick till 0,8 MSEK (-2,3)  
 Resultat efter skatt blev -0,1 MSEK (-3,1) 
 Resultat per aktie blev –0,05 SEK (-2,73)* 
 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 25,4 % (32,0) 
 Eget kapital per aktie uppgår till 8,37 SEK (10,43)*. 

April - juni 2021 
 Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK (10,0)  
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,6 

MSEK (-1,2) 
 Rörelseresultatet uppgick till -0,0 MSEK (-2,0)  
 Resultat efter skatt blev -0,5 MSEK (-2,3) 
 Resultat per aktie blev -0,27 SEK (-1,39)* 

* Resultat per aktie är beräknat såsom om sammanslagningen av 
Amnodes aktier vore genomförd per 30 juni 2020. 
 

Väsentliga händelser under kvartalet 
 Vid årsstämman den 30 juni 2021, nyvaldes Kent Olsson 

och Mikael Fransson varefter styrelsen består av fem 
ledamöter. 

Händelser efter periodens utgång 
 I slutet av juli avropades det lånelöfte som styrelsen ingick 

vid årsskiftet om 1 Msek för att säkra uppstarten efter 
semestern. 

Vår aktie 
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden 2021, var 

per aktie 12,30 SEK (3 547 avslut) under 123 handelsdagar på 
marknadsplatsen (12,93 SEK (11 733 avslut) under samma 
period 2020, under 123 handelsdagar). Beloppen justerade 
för den omvända spliten där 1 000 gamla aktier blev 1 ny. 
 
 

Nyckeltal  

 
 
 
 
 
 

 
 

Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 2020

Nettoomsättning, TSEK 21 377 9 981 39 816 25 944 55 536
Nettoomsättningstillväxt % 114,2 -43,5 53,5 -33,7 -18,8
Rörelseresultat EBITDA, TSEK 628 -1 199 2 029 -781 -2 299
Rörelsemarginal EBITDA % 2,9 -12,0 5,1 -3,0 -4,1
Rörelseresultat, TSEK -18 -1 991 766 -2 339 -5 097
Rörelsemarginal % -0,1 -19,9 1,9 -9,0 -9,2
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, TSEK 771 1 929 -580 -2 875 -5 386

Delårsrapport januari – juni 2021 

VD:s kommentar:  
 
”Vår organisation har trots att Covid-19 pandemin pågått i mer än ett år 
tagit betydande steg åt rätt håll vilket våra finansiella siffror tydligt visar.  
 
Omsättning under andra kvartalet uppgick till 21,4 Msek, jämfört med 
omsättningen för Q2 2019 17,7 Msek och fjolårets hårt Covid-19 
påverkade omsättning för Q2 10,0 Msek. Även rörelseresultatet (EBIT) 
har förbättrats trots de snabbt ökade råmaterialkostnaderna och uppgick 
till 0,8 Msek mot -2,5 Q2 2019. Vi har blivit kompenserade för aktuella 
materialprishöjningar, men med förhållandevis lång eftersläpning. Detta 
har haft en negativ inverkan på vårt resultat och framförallt vår likviditet. 
 
Förbättringen beror på ett flertal olika variabler men en viktig del i detta 
har varit det omfattande utbildningspaketet för personalen som startade i 
samband med att korttidspermitteringarna infördes. Tillsammans med ett 
ständigt arbete att förbättra marginalerna och en ökad fokusering av 
produktionen på ett mindre antal produkter så börjar det gå åt rätt håll. 
Dock kvarstår mycket innan vi är nöjda. 
 
Den omvärld som Amnode försöker navigera sin verksamhet i speglas 
just nu av en allmän kapacitetsbrist på produktionsresurser trots eller på 
grund av att Covid-19 pandemin har pågått i mer än ett år. Vidare har 
kostnaden för råmaterial främst koppar ökat med mer än 20 % under 
2021 samt för stål så är det både ökade priser och brist på material som 
gör det svårnavigerat. 
 
Orderingången fortsätter att öka och vi har historiskt höga nivåer på 
orderstocken i båda fabrikerna. 
 
Vi har ett antal utmaningar inför avslutningen av året där framför allt 
tillgången på råmaterial, personal, maskinkapacitet, rörelsekapital och 
pandemins utveckling kommer att påverka. 
 
Vi bedömer att prishöjningen på koppar har stabiliserats, men 
prishöjningen på stål kommer att fortsätta under hösten. Ledtiderna på 
material är mycket långa och risken för produktionsstörningar under 
hösten på grund av materialbrist är överhängande. Vi räknar med att 
osäkerheten rörande de kraftiga prisförändringarna kommer att kvarstå 
under fortsättningen av 2021.  
Problemen med försörjningen av material har tvingat oss att kraftigt öka 
våra lagernivåer viket ansträngt vår likviditet. 
 
Styrelsen jobbar fortsatt hårt med att säkra rörelsefinansieringen för den 
nuvarande verksamheten samt för den volymökning som förväntas.  
 
Vår finansieringssituation innebär också att planerade 
maskininvesteringar har fått skjutas på framtiden vilket gör det svårt att 
öka vår tillverkningsvolym i någon större omfattning trots ett positivt 
marknadsläge för våra produkter. Vi planerar dock att med begränsade 
medel öka kapaciteten något genom att starta upp några maskiner vi 
redan äger men som ej är i drift i dagsläget. 
 
Vi arbetar intensivt med rekrytering och utbildning av ny personal. Under 
våren har vi haft förhållandevis lätt att hitta ny personal, men vi räknar 
med att det kommer att bli svårare under hösten och vintern. Vårens 
rekryteringar kommer framåt att vara viktiga bidrag till verksamheten i 
våra enheter. 
 
2021 är ett viktigt år för oss i arbetet att skapa en företagsgrupp som 
med organisk tillväxt och mindre tilläggsinvesteringar kan säkra sin 
framtid. Mycket arbete kvarstår för att nå dit och vi kan fortsatt se stora 
risker på vägen, men den lätta medvind vi kände i vår förra rapport har 
inte avtagit.” 
 
Sam Olofqvist, VD och koncernchef 

Q2 
Amnode AB (publ), org nr 556722-7318 
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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.  

Q2 - 2021 

Nettoomsättningen för perioden 2021 har ökat 
med 11,4 MSEK eller 114 % och den huvudsakliga 
orsaken är att motsvarande kvartal 2020 var hårt 
påverkat av den pågående pandemin. 

De ökade materialpriserna har påverkat 
resultatet något under perioden då viss 
kompensation erhålls i efterhand. 

I övrigt är det förbättrade resultatutfallet för 
andra kvartalet i huvudsak hänförligt till ett mer 
normalt läge än föregående år då pandemin slog 
hårt mot resultatet. Amnode har under andra 
kvartalet erhållit cirka 0,1 (1,4) MSEK i olika 
stödåtgärder.  

Amnodes orderläge har förstärkts under kvartalet 
och med nuvarande kapacitetsbrist inom sektorn 
så bedöms förutsättningarna bestå över en längre 
period.  

Periodens kassaflöde från den löpande 
verksamheten uppgår till 0,8 (1,9) MSEK. 
Försämringen av det operativa kassaflödet 
förklaras i huvudsak av rörelsekapitalet 
föregående år förbättrades radikalt medan årets 
förbättring om 0,7 MSEK får ses som mer 
normalt. Periodens totala kassaflöde var något 
negativt och uppgick till -0,2 (-1,7) MSEK, delvis 
förklarat av att Amnode fortsätter att amortera      
-1,0 MSEK och att vissa mindre 
kompletteringsinvesteringar gjorts -0,2 MSEK.  

Omsättning och resultat april - juni 
 

Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK under 
andra kvartalet, jämfört med 10,0 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol. En 
nettoomsättningstillväxt 114 %. 

Rörelseresultatet uppgick till -0,0 (-2,0) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -0,1 (-19,9) 
procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var positivt 0,6 (-1,2) 
MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till 0,6 MSEK, jämfört med 0,8 2020.  

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, 
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 
2020. Kostnaden är nästan uteslutande hänförlig 
till den belåning som finansierar verksamheten i   
A M Stacke Group koncernen.  

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

Periodens resultat var -0,5 (-2,3) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till – 0,27 (-1,39) 
SEK. 

Omsättning och resultat januari-juni 

Nettoomsättningen uppgick till 39,8 MSEK 
under perioden, jämfört med 25,9 MSEK 
motsvarande period i fjol. En 
nettoomsättningstillväxt med 53 procent. 

Rörelseresultatet uppgick till 0,8 (-2,3) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om 1,9 (-9,0) 
procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var positivt 2,0 (-0,8) 
MSEK.  

Avskrivningar 

 på maskiner och inventarier uppgick till 1,3 
MSEK, jämfört med 1,6 2020. 

Finansnettot försämrades till -0,9 MSEK under 
perioden, jämfört med -0,7 MSEK motsvarande 
period 2020. Den ökade kostnaden är hänförlig till 
den belåning som finansierar verksamheten i A M 
Stacke Group koncernen.  

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

Periodens resultat var -0,1 (-3,1) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-2,73) SEK. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -0,6 (-2,9) MSEK under första 
halvåret. Förbättringen av det operativa 
kassaflödet förklaras i huvudsak av det 
förbättrade rörelseresultatet. Maskin-
investeringar har skett med 0,2 MSEK.  
Amortering av lån, förändring av check- och 
factoringkredit uppgår till 1,2 MSEK, amortering 
på leasingskulden har skett med - 1,0 MSEK. 
Periodens totala kassaflöde uppgick till -0,6            
(-0,3) MSEK. 
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Investeringar 

Periodens investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 0,2 (0,5) MSEK.  

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 23,2 MSEK, 
jämfört med 22,1 MSEK per 31 december 2020. 
Koncernens ökade skuldsättning är hänförlig till 
ökad belåning och ett försämrat rörelsekapital 
under perioden. Likvida medel uppgick till 0,8 
MSEK, jämfört med 1,4 MSEK vid årsskiftet. 
Därutöver har koncernen beviljade 
kreditfaciliteter om totalt 8,3 MSEK, varav 7,9 
MSEK var nyttjat per balansdagen. Utöver 
kreditfaciliteterna har koncernen en möjlighet att 
belåna kundfordringar om totalt 9,25 MSEK 
varav 8,0 MSEK var utnyttjat per balansdagen. 

Eget kapital 

Eget kapital uppgick den 30 juni 2021 till 14,2 
(14,3 per 2020-12-31) MSEK, vilket motsvarar 
8,37 (8,42) SEK per utestående aktie. 
Förändringar av antalet utestående aktier och 
eget kapital visas på sidan 6. Per den 30 juni 2021 
uppgår aktiekapitalet till 10 173 209 kronor. Inga 
utestående options- eller konvertibelprogram 
finns per den 3o juni 2021. 

Aktien 

Amnodes aktiekapital per 3o juni 2021, var 
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. 

Personal 

Antalet anställda vid periodens utgång var 46 
(42 per den 31 december 2020).  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 44, jämfört med 43 2020. 

Ägarstruktur 

Per den 30 juni 2021 hade Amnode AB 4 ägare 
som var och en innehade aktier motsvarande fem 
procent eller mer av röste- och kapitalandelen i 
bolaget, totalt äger dessa 39,04 % tillsammans. 

Per den 30 juni 2021 hade Amnode AB (publ)        
ca 2 000 aktieägare. 

 

Transaktioner med närståenden 
Under första halvåret 2021 har följande 
transaktioner med närstående gjorts inom 
Amnode koncernen: 

 Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 900 TSEK. 

 Lars Save har genom bolag erhållit 
ersättning för leasad maskinutrustning med 
244 TSEK. 

 Lars Dehlin har genom bolag erhållit 
ersättning för leasad maskinutrustning mot 
en ersättning av 216 TSEK 

Samtliga transaktioner med närstående har 
skett på marknadsmässiga villkor. 

Väsentliga händelser efter 
periodens utgång 

 I slutet av juli avropades det lånelöfte som 
styrelsen ingick vid årsskiftet om 1 Msek för 
att säkra uppstarten efter semestern. 

Finansiella mål 

Amnodes finansiella mål 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. 

Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar 
administrativa tjänster, finansiering och ägande 
av dotterföretag. Moderbolagets resultat efter 
finansiella poster uppgick till 0,3 (0,1) MSEK.  
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Risker och osäkerhetsfaktorer 

Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker 
och osäkerhetsfaktorer typiska för en 
legotillverkare inom svensk industri. Till detta 
kommer finansiella risker till följd av 
förändringar av råvarupriser, valutakurser och 
räntenivåer. En redogörelse för koncernens 
väsentliga finansiella och affärsmässiga risker 
återfinns i årsredovisningen för 2020.  

Utöver de i årsredovisningen beskrivna riskerna 
bedöms inga ytterligare väsentliga risker ha 
tillkommit. 

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 27 augusti 2021 

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 

 

 

 

 

Insynspersoners aktieinnehav 

 2021-06-30 

Lars Save, direkt och via 
bolag 334 741 

Sam Olofqvist, via bolag 39 636 
Lars Olof Delin, via bolag 59 967 
Totalt 434 344 
  

Insynspersonernas samlade innehav via ägande 
privat och via bolag uppgår till 25,6 % av 
bolagets totalt 1 695 534 aktier per sista juni 
2021. 

 

Finansiell kalender 

Delårsrapport, kvartal 3 

Bokslutskommunikén för 2021 

Delårsrapport, kvartal 1, 2022 

Delårsrapport, kvartal 2, 2022 

2021-11-25 

2022-02-25 

Maj 2022 

Augusti 2022 

 

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 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 
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FINANSIELL INFORMATION  

Resultaträkningar för koncernen 

 
 
 
Antalet aktier är justerat såsom om sammanläggningen som genomfördes den 16 juli 2020 varit genomförd vid periodens utgång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
TSEK - 2021-06-30 - 2020-06-30 - 2021-06-30 - 2020-06-30 - 2020-12-31

Nettoomsättning 21 377 9 981 39 816 25 944 55 536
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor  och pågående arbete för annans räkning 1 227 -1 750 1 227 -824 23
Övriga rörelseintäkter 440 1 516 2 004 1 732 6 512
Summa rörelsens intäkter 23 044 9 747 43 047 26 852 62 071

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -11 211 -3 291 -19 287 -11 076 -29 466
Övriga externa kostnader -4 908 -2 852 -9 511 -6 733 -14 262
Personalkostnader -6 264 -4 759 -12 187 -9 780 -19 433
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -646 -792 -1 263 -1 558 -2 798
Resultat från avyttring av koncernföretag 0 0 0 0 -990
Övriga rörelsekostnader -33 -44 -33 -44 -219
Summa rörelsens kostnader -23 062 -11 738 -42 281 -29 191 -67 168
Rörelseresultat -18 -1 991 766 -2 339 -5 097
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 10 3 13 15
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -436 -366 -860 -746 -1 420
Summa finansiella poster -433 -356 -857 -733 -1 405

Resultat efter finansiella poster -451 -2 347 -91 -3 072 -6 502

Aktuell skatt - - - - -
Uppskjuten skatt - - - - -
Periodens resultat -451 -2 347 -91 -3 072 -6 502

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -451 -2 347 -91 -3 072 -6 502
Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Resultat per aktie, kr -0,27 -1,39 -0,05 -2,73 -4,61
Genomsnittligt antal utestående aktier 1 695,5 1 683,1 1 695,5 1 127,2 1 410,6

Härledning av EBITDA
Rörelseresultat -18 -1 991 766 -2 339 -5 097
Avskrivningar 646 792 1 263 1 558 2 798
EBITDA 628 -1 199 2 029 -781 -2 299
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Balansräkningar för koncernen 
 

 
 

Eget kapital och antalet aktier 
 

 
 
Antalet aktier har räknats om såsom sammanläggningen vore genomförd den 30 juni 2020, där 1 000 gamla aktier blev 1 ny.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 74 97 85
Materiella anläggningstillgångar 15 659 21 318 16 696
Finansiella anläggningstillgångar 4 452 4 452 4 452
Kortfristiga fordringar 34 847 27 589 28 448
Likvida medel 755 1 823 1 360
SUMMA TILLGÅNGAR 55 787 55 279 51 041

Aktiekapital 10 173 10 173 10 173
Övrigt tillskjutet kapital 71 050 71 050 71 055
Annat eget kapital inkl årets resultat -67 037 -63 541 -66 951
Långfristiga skulder 2 549 7 240 6 344
Kortfristiga skulder 39 052 30 357 30 420
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 787 55 279 51 041

Räntebärande fordringar uppgår till 755 1 823 1 360
Räntebärande skulder uppgår till 23 906 24 426 23 452

TSEK Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 2020

Eget kapital vid periodens början 14 637 20 049 14 277 13 891 13 891
Nyemission - - - 9 043 9 043
Emissionskostnader - -20 - -2 180 -2 155
Totalresultat för perioden -451 -2 347 -91 -3 072 -6 502
Eget kapital vid periodens slut 14 186 17 682 14 186 17 682 14 277

Eget kapital hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 14 186 17 682 14 186 17 682 14 277
Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental
Antal utestående vid periodens början 1 695 534 565 178 1 695 534 565 178 565 178
Nyemission - 1 130 356 - 1 130 356 1 130 356
Antal utestående aktier vid periodens slut 1 695 534 1 695 534 1 695 534 1 695 534 1 695 534
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Kassaflödesanalyser för koncernen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
TSEK - 2021-06-30 - 2020-06-30 - 2021-06-30 - 2020-06-30 - 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -18 -1 991 766 -2 339 -5 097
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 655 793 1 259 1 561 3 146
Summa 637 -1 198 2 025 -778 -1 951

Netto finansiella poster -433 -356 -857 -733 -1 405
Betald skatt -96 -89 -222 -201 -36

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet 108 -1 643 946 -1 712 -3 392

Förändringar i rörelsekapitalet 663 3 572 -1 526 -1 163 -1 994

Kassaflöde från den löpande verksamheten 771 1 929 -580 -2 875 -5 386

Kassaflöde från investeringsverksamheten1 -226 -64 -226 -496 -892
Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 -735 -3 582 201 3 115 5 559

Förändring av likvida medel -190 -1 717 -605 -256 -719
Likvida medel vid periodens början 945 3 540 1 360 2 079 2 079
Likvida medel vid årets slut 755 1 823 755 1 823 1 360

1. Specifikation av investeringsverksamheten:
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -226 -64 -226 -496 -892
Totalt -226 -64 -226 -496 -892

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:
Nyemission - 367 - 7 248 7 273
Förändring av checkräkningskredit och fakturabelåning 321 -2 734 2 469 -1 566 280
Förändring av lån -544 -540 -1 247 -1 097 -2 090
Förändring av leasingskuld -512 -675 -1 021 -1 470 96
Totalt -735 -3 582 201 3 115 5 559
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Nyckeltal 

 
 

 
Aktiedata 

 
Antalet aktier har räknats om för verksamhetsåret 2020 såsom sammanläggningen vore genomförd den 30 juni 2020, där 1 000 gamla aktier blev 1 
ny.  
 

Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 2020

Nettoomsättning, Tsek 21 377 9 981 39 816 25 944 55 536
Nettoomsättningstillväxt % 114,2 -43,5 53,5 -33,7 -18,8
Rörelseresultat EBITDA, Tsek 628 -1 199 2 029 -781 -2 299
Rörelsemarginal EBITDA % 2,9 -12,0 5,1 -3,0 -4,1
Rörelseresultat, Tsek -18 -1 991 766 -2 339 -5 097
Rörelsemarginal % -0,1 -19,9 1,9 -9,0 -9,2
Resultat efter skatt, Tsek -451 -2 347 -91 -3 072 -6 502
Soliditet % 25,4 32,0 25,4 32,0 28,0
Balanslikviditet % 91 97 91 97 94
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek 771 1 929 -580 -2 875 -5 386
Medelantalet anställda 45 43 44 43 42

Q2 2021 Q2 2020 H1 2021 H1 2020 2020

Genomsnittligt antal utestående aktier 1 695 534 1 683 113 1 695 534 1 127 234 1 410 623
Totalt antal utestående aktier 1 695 534 1 695 534 1 695 534 1 695 534 1 695 534
Resultat per aktie, SEK -0,27 -1,39 -0,05 -2,73 -4,61
Eget kapital per aktie, SEK 8,37 10,43 8,37 10,43 8,42
Eget kapital per aktie efter full utspädning, SEK 8,37 10,43 8,37 10,43 8,42
Börskurs per bokslutsdatum, SEK 12,50 8,00 12,50 8,00 9,00
P/E-tal - - - - -
Börskurs/Eget kapital 1,49 0,77 1,49 0,77 1,07
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Resultaträkningar för moderbolaget 

 
 
Balansräkningar för moderbolaget 

 
 
 

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

 

2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
TSEK - 2021-06-30 - 2020-06-30 - 2021-06-30 - 2020-06-30 - 2020-12-31

Nettoomsättning 339 360 678 720 1 398
Rörelsens kostnader -196 -214 -413 -671 -1 139
Rörelseresultat 143 146 265 49 259

Resultat från andelar i koncernföretag -5 249
Finansiella intäkter - 39 - 78 155
Finansiella kostnader - - - - -2

Resultat före bokslutsdispositioner 143 185 265 127 -4 837

Bokslutsdispositioner - - - - -

Resultat före skatt 143 185 265 127 -4 837

Skatt - - - - -
Periodens resultat 143 185 265 127 -4 837

TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 15 263 13 913 15 263
Kortfristiga fordringar 2 879 7 257 1 952
Likvida medel 310 1 277 757
SUMMA TILLGÅNGAR 18 452 22 447 17 972

Eget kapital 17 145 21 819 16 880
Kortfristiga skulder 1 307 628 1 092
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 452 22 447 17 972


