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Sammanfattning av delårsrapport – koncernen 
 

Tredje kvartalet - Juli - september 2021 
 Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK (11,3)  
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -0,3 MSEK (-1,0) 
 Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-1,7)  
 Resultat efter skatt blev -1,2 MSEK (-2,0) 
 Resultat per aktie blev -0,71 SEK (-1,21) 

Perioden - Januari - september 2021 
 Nettoomsättningen uppgick till 52,1 MSEK (37,2)  
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,7 MSEK (-1,8) 
 Rörelseresultatet uppgick till -0,1 MSEK (-4,0)  
 Resultat efter skatt blev –1,3 MSEK (-5,1) 
 Resultat per aktie blev -0,76 SEK (-3,88) 
 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 24,8 % (30,2) 
 Eget kapital per aktie uppgår till 7,66 SEK (9,22) 

Väsentliga händelser under kvartalet 
 Under kvartalet har ett kortfristigt lån upptagits om 2,0 Msek för att säkra finansieringen av 

råmaterial i samband med uppstarten efter semestern. 

Händelser efter kvartalets utgång 
 Den 22 november beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission om högst 1 695 534 aktier, 

med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 30 juni 2021. Emissionen är fullt garanterad och 
kommer att tillföra Bolaget cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,8 MSEK. Syftet med 
emissionen är att emissionslikviden ska användas för investeringar i produktionsapparaten och stärka 
rörelsekapitalet. Teckningskursen är fastställd till 6,01 SEK per aktie. 

Vår aktie 
 Volymvägd genomsnittlig avslutskurs för perioden 2021, var per aktie 12,25 SEK (4 278 avslut) under 

189 handelsdagar på marknadsplatsen (11,88) (15 093 avslut) under samma period 2020, under 189 
handelsdagar).  

 

Nyckeltal i sammandrag 

 
 

Q3 2021 Q3 2020Q1 - Q3 2021Q1 - Q3 2020 2020

Nettoomsättning, TSEK 14 512 11 304 52 093 37 248 55 536
Nettoomsättningstillväxt % 28,4 -22,5 39,9 -30,6 -18,8
Rörelseresultat EBITDA, TSEK -296 -1 045 1 733 -1 826 -2 299
Rörelsemarginal EBITDA % -2,0 -9,2 3,3 -4,9 -4,1
Rörelseresultat, TSEK -824 -1 710 -58 -4 049 -5 097
Rörelsemarginal % -5,7 -15,1 -0,1 -10,9 -9,2
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, TSEK 1 953 -2 301 1 373 -5 176 -4 775

Delårsrapport Juli – September 2021  
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VD har ordet 
 
 
” Steg för steg förbättras Amnodes marknadsposition och det finansiella utfallet, lägger vi sedan till den 
beslutade och fullt garanterade företrädesemissionen så ser framtiden ljusare ut än på länge. 
 
Amnode försöker navigera sin verksamhet i en omvärld där allmän kapacitetsbrist på 
produktionsresurser både vad gäller råmaterial och produktionskapacitet härskar. Vi är därmed nöjda 
med att det tredje kvartalets utfall följde prognosen trots att vi hade problem med att komma upp i full 
takt efter sommaren, stora prishöjningar och leveranssvårigheter på viktiga råvaror. 
  
Tredje kvartalet efter semesterperiodens stillestånd är alltid finansiellt utmanande. Omsättning under 
tredje kvartalet uppgick till 14,5 Msek, jämfört med omsättningen för Q3 2019 14,6 Msek och fjolårets 
hårt Covid-19 påverkade omsättning för Q3 2020 11,3 Msek. Vi är tillbaka på 2019 års omsättningsnivå 
samtidigt som rörelseresultatet (EBIT) har förbättrats och uppgick till -0,8 Msek mot -2,4 (Q3 2019 
justerat för engångskostnader). Vårt hårda arbete att höja marginalerna börjar ge resultat. 
Resultatförbättringen är hänförlig till bland annat dels det omfattande utbildningspaketet för 
personalen som startade i samband med att korttidspermitteringarna infördes, dels ett ständigt arbete 
att förbättra marginalerna, ökad automatisering samt en ökad fokusering av produktionen på ett mindre 
antal produkter. 
 
Vi ser en fortsatt god orderingång och vi har fortsatt historiskt höga nivåer på orderstockarna i bägge 
fabrikerna. Vi tror också att vi nu kan följa våra kunders ökade behov av allt större volymer genom 
nyinvestering och driftsättning av äldre utrustning. Gjorda rekryteringar och omfattande 
utbildningsprogram, skall också hjälpa till att säkra en förväntade volymökning inför 2022. 
Vår oro är nu inte orderingången utan störningar och en fortsatt brist på vissa typer av råmaterial vilket 
förväntas medföra ytterligare prishöjningar, enbart koppar har ökat i pris med ca 37 % de senaste 12 
månaderna, höjningar som det till viss del går att kompensera sig för men det sker då med viss 
eftersläpning som tär på vår likvid. Många av våra kunder drabbas på olika sätt av svårigheter att få 
inleveranser av komponenter vilket också får återverkningar på deras möjligheter att ta emot vår 
produktion i den takt som vi har planerat för. Osäkerheter i situationen kring materialpriserna och våra 
kunders produktionstakt påverkar vårt rörelsekapitalbehov negativt då vi sett oss tvingade att öka våra 
lagernivåer på vissa material för att kunna behålla vår leveransprecision.  
 
Trots att vi förbättrad produktionskapaciteten har vi idag några kvarvarande flaskhalsar i produktionen, 
vilka ger oss sämre lönsamhet och fördröjningar vilket leder till ett visst släp i våra leveranser, något 
som kommer att minska under Q4 men inte att vara helt avhjälpt förrän i Q1 2022 då vi räknar med en 
ökad produktionskapacitet för att köra i kapp och äntligen komma i fas efter pandemin och de 
störningar som drabbar både oss och våra kunder. 
 
Den nu beslutade företrädesemissionen kommer att hjälpa oss i vårt intensiva arbete för att förbättra 
vår finansiella ställning och ha ett bra moment i verksamheten när vi går in i det nya året. Emissionen 
ger oss möjligheten att finansiera en utbyggnad av produktionskapacitet för den förväntade ökande 
orderingången samt att vår rörelsefinansiering är säkrad på medellång sikt.   
 
Vi står fast i vår målsättning att skapa en företagsgrupp som med i huvudsak organisk tillväxt och 
mindre tilläggsinvesteringar når lönsamhet. Vi är inte rädda för arbetet och vi ser fortsatt risker på 
vägen, men den lätta medvind vi känt under andra och tredje kvartalet 2021 skjuter fortfarande på i 
ryggen. 
 
Sam Olofqvist  
VD och koncernchef 
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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 innevarande 
kvartal jämfört med 2020 uppgår till 28 % och är 
i huvudsak en effekt av att kvartalet föregående 
år påverkads mycket av Covid-19 pandemin.  

Det operativa resultatet EBITDA för kvartalet 
visar en förlust om - 0,3 MSEK (-0,3) föregående 
år, justerat för en engångskostnad. Att resultatet 
inte förbättrats från föregående år får delvis 
tillskrivas att föregående år erhöll Amnode ca 1 
MSEK i bidrag under tredje kvartalet hänförligt 
till pandemin, under året har inga bidrag 
erhållits.    

Orderläget inför avslutningen av 2021 är gott 
och närmar sig all-time high för vissa produkter. 
Dock är avropen från kunderna osäkra då 
leveransproblem av andra komponenter skapar 
problem för kunderna. 

Så trots det bästa ekonomiska utfallet över nio 
månader den senaste femårsperioden så är 
osäkerheten fortsatt stor om hur konjunkturen 
utvecklar sig de kommande kvartalen.   

Händelser under kvartalet 

Inga väsentliga händelser har inträffat under 
kvartalet. 

Omsättning och resultat juli-sept 
 

Nettoomsättningen uppgick till 14,5 MSEK 
under tredje kvartalet, jämfört med 11,3 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol.  

Övriga intäkter avser bidrag och skrotförsäljning 
uppgår till 1,7 (3,0) MSEK 

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

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till -0,5 MSEK, jämfört med -0,7 2020.  

Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-1,7) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -5,7 (-15,1) 
procent. 

 

Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet, 
jämfört med -0,3 MSEK motsvarande kvartal 
2020. 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 -1,2 (-2,0) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,71 (-1,21) SEK. 

Omsättning och resultat januari- 
september 

Nettoomsättningen uppgick till 52,1 MSEK 
under perioden, jämfört med 37,2 MSEK 
motsvarande period i fjol.  

Rörelseresultatet EBITDA var 1,7 (-1,8) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till -1,8 MSEK, jämfört med -2,2 2020. 

Rörelseresultatet uppgick till -0,1 (-4,0) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -0,1 (-10,9) 
procent. 

Finansnettot var -1,2 MSEK under perioden, 
jämfört med -1,1 MSEK motsvarande period 
2020. Kostnaden är i huvudsak hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i de 
operativa bolagen samt de bridgelån som bla 
styrelsen lämnat.  

Skattekostnaden under perioden uppgick till          
- (-) MSEK.  

Periodens resultat var -1,3 (-5,1) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,76 (-3,88) 
SEK. 

Kassaflöde tredje kvartalet 

Kassaflödet från den löpande verksamheten har 
förbättrats med ca 4,2 MSEK jämfört med 
samma period 2020. Vilket förklaras av ett 
förbättrat kassaflöde före förändring av 
rörelsekapitalet om 0,3 MSEK dock har 
rörelsekapitalet förbättrats med 3,9 MSEK 
jämfört med föregående år. För hela perioden 
uppgår kassaflödet från den löpande 
verksamheten till 1,4 MSEK vilket är hänförligt 
till det förbättrade resultatet för rörelsen samt 
att rörelsekapitalet förbättrats med 3,6 MSEK. 
Det förbättrade rörelsekapitalet beror i 
huvudsak på att leverantörsskulderna ökat och 
att kundfordringarna är låga i samband med 
återstarten av verksamheten efter semestern.  
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Investeringar 

Årets investeringar i immateriella och materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,6) MSEK. 
Vilket i huvudsak avser kompletterande 
maskininvesteringar. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 20,9 MSEK, 
jämfört med 22,1 MSEK per 31 december 2020. 
Koncernens minskade skuldsättning är hänförlig 
till dels en fortsatt amortering av koncernens 
lån. Likvida medel uppgick till 1,5 MSEK, 
jämfört med 1,4 MSEK vid årsskiftet. Därutöver 
har koncernen beviljade kreditfaciliteter om 
totalt 8,0 MSEK, varav 7,6 MSEK var nyttjat per 
balansdagen samt möjlighet att belåna 
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 5,7 
MSEK var utnyttjat per balansdagen. Utöver 
dessa krediter har koncernen lån avseende 
maskiner om 4,1 MSEK, lån från bolag som ägs 
av styrelsen om 3,5 MSEK samt två övriga 
kortfristiga lån om 1,5 MSEK. 

Eget kapital 

Eget kapital uppgick den 30 september 2021 till 
13,0 (14,3 per 2020-12-31) MSEK, vilket 
motsvarar 7,66 (8,42 per 2020-12-31) SEK per 
utestående aktie. Förändringar av antalet 
utestående aktier och eget kapital visas på sidan 
8. Några utestående options- eller konvertibel-
program fanns inte per den 3o september 2021.  

Aktien 

Amnodes aktiekapital är 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 47 
(42 per den 31 december 2020).  

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

Ägarstruktur 

Per den 30 september 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 45,9 % 
tillsammans. 

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

Transaktioner med närståenden 
Under de första nio månaderna 2021 har 
följande transaktioner med närstående gjorts 
inom Amnode koncernen: 

 Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 1 200 
TSEK. Vidare har Sam Olofqvist genom 
bolag ett lån till Amnodegruppen om 1 451 
Tsek som löper med 9 % ränta och förfaller 
2022-06-30. 

 Lars Save har genom bolag erhållit 
ersättning för leasad maskinutrustning 
med 366 TSEK. Vidare har Lars Save genom 
bolag två lån till Amnodegruppen om dels      
1 000 Tsek som löper med 9 % ränta och 
förfaller 2022-06-30, dels      700 Tsek som 
löper med 10 % ränta och förfaller 2021-12-
31. 

 Lasse Delin har genom bolag erhållit 324 
TSEK för hyra av tillhandahållen 
maskinutrustning. Vidare har Lasse Delin  
genom bolag ett lån till Amnodegruppen om 
383 Tsek som löper med 9 % ränta och 
förfaller 2021-12-31. 

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

Händelser efter periodens utgång 

Styrelsen för Amnode AB beslutade den 22 
november, med stöd av bemyndigandet från 
årsstämman den 30 juni 2021, att genomföra en 
företrädesemission om högst 1 695 534 aktier. 
Givet att emissionen fulltecknas tillförs Bolaget 
cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Syftet 
med emissionen är att emissionslikviden ska 
användas för investeringar i produktions-
apparaten och stärka rörelsekapitalet. 
Teckningskursen är fastställd till 6,01 SEK per 
aktie. Aktieägare som väljer att inte delta i 
företrädesemissionen kommer att få sin 
ägarandel i Amnode utspädd med 50 procent, 
givet att företrädesemissionen fulltecknas, men 
har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för 
utspädningen genom att sälja sina 
teckningsrätter. Handel med teckningsrätter 
(TR) och betalda tecknade aktier (BTA) kommer 
att erbjudas. 

Amnode har erhållit teckningsåtaganden från ett 
urval av Bolagets större befintliga aktieägare 
samt representanter från styrelse och ledning 
uppgående till cirka 4 MSEK, motsvarande cirka 
39 procent av företrädesemissionen. Vidare har 
Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om 
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cirka 6,2 MSEK, motsvarande cirka 61 procent 
av företrädesemissionen. Genom garantin 
säkerställs, förutsatt att teckning sker minst 
motsvarande teckningsåtagandena, att samtliga 
aktier i företrädesemissionen tecknas och 
betalas.  Varken tecknings- eller 
garantiåtaganden är säkerställda genom 
bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller 
liknande arrangemang. För emissions-
garantierna utgår en garantiprovision om 10 
procent av det garanterade beloppet i kontant 
ersättning. Ingen ersättning utgår för de 
teckningsåtaganden som ingåtts. 

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 
finansiering och ägande av dotterföretag. 
Moderbolagets resultat efter finansiella poster 
uppgick till 0,3 (-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 
2020 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 25 november 2021 
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  

 2021-09-30 

Lars Save och genom bolag,  20,0% 
Sam Olofqvist, genom bolag,                            2,3% 
Lars Olof Delin, genom bolag,  3,5% 
Mikael Fransson,  11,8% 
Kent Olsson, genom bolag,  3,8% 
Totalt 41,4% 

Totalt antal aktier 1 695 534 

 
Finansiell kalender 

Bokslutskommunikén för 2021 

Delårsrapport, kvartal 1, 2022 

Delårsrapport, kvartal 2, 2022 

Delårsrapport, kvartal 3, 2022 

2022-02-25 

2022-05-25 

2022-08-25 
Nov 2022 
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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 
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FINANSIELL INFORMATION  
 
Resultaträkningar för koncernen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
TSEK - 2021-09-30 - 2020-09-30 - 2021-09-30 - 2020-09-30 - 2020-12-31

Nettoomsättning 14 512 11 304 52 093 37 248 55 536
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor  och pågående arbete för annans räkning -390 312 837 -512 23
Övriga rörelseintäkter 1 708 3 038 4 553 4 770 6 512
Summa rörelsens intäkter 15 830 14 654 57 483 41 506 62 071

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -6 882 -7 415 -26 131 -18 491 -29 466
Övriga externa kostnader -3 760 -3 402 -11 915 -10 135 -14 262
Personalkostnader -5 476 -4 044 -17 663 -13 824 -19 433
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -528 -665 -1 791 -2 223 -2 798
Resultat från aktier i dotterbolag - -790 - -790 -990
Övriga rörelsekostnader -8 -48 -41 -92 -219
Summa rörelsens kostnader -16 654 -16 364 -57 541 -45 555 -67 168
Rörelseresultat -824 -1 710 -58 -4 049 -5 097
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - -3 3 10 15
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -377 -334 -1 237 -1 080 -1 420
Summa finansiella poster -377 -337 -1 234 -1 070 -1 405

Resultat efter finansiella poster -1 201 -2 047 -1 292 -5 119 -6 502

Periodens skatt - - - - -
Periodens resultat -1 201 -2 047 -1 292 -5 119 -6 502

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -1 201 -2 047 -1 292 -5 119 -6 502
Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Resultat per aktie, kr -0,71 -1,21 -0,76 -3,88 -4,61
Genomsnittligt antal utestående aktier, st 1 695 534 1 695 534 1 695 534 1 318 748 1 410 623

Härledning av EBITDA
Rörelseresultat -824 -1 710 -58 -4 049 -5 097
Avskrivningar 528 665 1 791 2 223 2 798
EBITDA -296 -1 045 1 733 -1 826 -2 299
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Balansräkningar för koncernen 

 

 
 
 
 
Eget kapital och antalet aktier 

 

 
 
 
 
 

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 70 92 85
Materiella anläggningstillgångar 15 185 16 980 16 696
Finansiella anläggningstillgångar 4 452 4 452 4 452
Kortfristiga fordringar 31 217 28 950 28 448
Likvida medel 1 459 1 238 1 360
SUMMA TILLGÅNGAR 52 383 51 712 51 041

Aktiekapital 10 173 10 173 10 173
Övrigt tillskjutet kapital 71 055 71 050 71 055
Annat eget kapital inkl årets resultat -68 243 -65 588 -66 951
Långfristiga skulder 2 337 4 018 6 344
Kortfristiga skulder 37 061 32 059 30 420
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 383 51 712 51 041

Räntebärande fordringar uppgår till 1 459 1 238 1 360
Räntebärande skulder uppgår till 22 379 22 806 23 452

TSEK Q3 2021 Q3 2020 Q1 - Q3 2021 Q1 - Q3 2020 2020

Eget kapital vid periodens början 14 186 17 682 14 277 13 891 13 891
Nyemission - - - 9 043 9 043
Emissionskostnader - - - -2 180 -2 155
Totalresultat för perioden -1 201 -2 047 -1 292 -5 119 -6 502
Eget kapital vid periodens slut 12 985 15 635 12 985 15 635 14 277

Eget kapital hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 12 985 15 635 12 985 15 635 14 277
Innehav utan bestämmande inflytande - - - - -

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental
Antal utestående vid periodens början 1 695 534 1 695 534 1 695 534 565 178 565 178
Nyemission - - - 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
TSEK - 2021-09-30 - 2020-09-30 - 2021-09-30 - 2020-09-30 - 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -825 -1 710 -59 -4 049 -5 097
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 518 1 217 1 777 2 778 3 146
Summa -307 -493 1 718 -1 271 -1 951

Netto finansiella poster -408 -337 -1 265 -1070 -1 405
Betald skatt -91 -252 -313 -453 -36

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet -806 -1 082 140 -2 794 -3 392

Förändringar i rörelsekapitalet 2 759 -1 219 1 233 -2 382 -1 383

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 953 -2 301 1 373 -5 176 -4 775

Kassaflöde från investeringsverksamheten1 -41 -106 -267 -602 -892
Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 -1 208 1 822 -1 007 4 937 4 948

Förändring av likvida medel 704 -585 99 -841 -719
Likvida medel vid periodens början 755 1 823 1 360 2 079 2 079
Likvida medel vid årets slut 1 459 1 238 1 459 1 238 1 360

1. Specifikation av investeringsverksamheten:
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -41 -106 -267 -602 -892
Totalt -41 -106 -267 -602 -892

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:
Nyemission - - - 7 248 7 273
Förändring av checkräkningskredit och fakturabelåning -2 675 2 942 -206 1 376 -2 035
Förändring av lån 1 925 -540 678 -1 637 -290
Förändring av leasingskuld -458 -580 -1 479 -2 050 -
Totalt -1 208 1 822 -1 007 4 937 4 948



 

Januari-september 2021, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318   10 (11) 

 

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 2021 Q3 2020 Q1 - Q3 2021 Q1 - Q3 2020 2020

Nettoomsättning, Tsek 14 512 11 304 52 093 37 248 55 536
Nettoomsättningstillväxt % 28,4 -22,5 39,9 -30,6 -18,8
Rörelseresultat EBITDA, Tsek -296 -1 045 1 733 -1 826 -2 299
Rörelsemarginal EBITDA % -2,0 -9,2 3,3 -4,9 -4,1
Rörelseresultat, Tsek -824 -1 710 -58 -4 049 -5 097
Rörelsemarginal % -5,7 -15,1 -0,1 -10,9 -9,2
Resultat efter skatt, Tsek -1 201 -2 047 -1 292 -5 119 -6 502
Soliditet % 24,8 30,2 24,8 30,2 28,0
Balanslikviditet % 88 95 88 95 94
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek 1 953 -2 301 1 373 -5 176 -4 775
Medelantalet anställda 45 43 44 43 42

Q3 2021 Q3 2020 Q1 - Q3 2021 Q1 - Q3 2020 2020

Genomsnittligt antal utestående aktier 1 695 534 1 695 534 1 695 534 1 318 748 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 -0,71 -1,21 -0,76 -3,88 -4,61
Eget kapital per aktie, SEK 7,66 9,22 7,66 9,22 8,42
Börskurs per bokslutsdatum, SEK 10,14 7,04 10,14 7,04 9,00
P/E-tal - - - - -
Börskurs/Eget kapital 1,32 0,76 1,32 0,76 1,07
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Resultaträkningar för moderbolaget 
 

 
 

 
 
Balansräkningar för moderbolaget 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021-07-01 2020-07-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-01-01
TSEK - 2021-09-30 - 2020-09-30 - 2021-09-30 - 2020-09-30 - 2020-12-31

Nettoomsättning 339 360 1 017 1 080 1 398
Rörelsens kostnader -255 -316 -668 -987 -1 139
Rörelseresultat 84 44 349 93 259

Resultat från andelar i koncernföretag - -684 - -684 -5 249
Finansiella intäkter - 38 - 116 155
Finansiella kostnader -48 - -48 - -2

Resultat före bokslutsdispositioner 36 -602 301 -475 -4 837

Bokslutsdispositioner - - - - -

Resultat före skatt 36 -602 301 -475 -4 837

Skatt - - - - -
Periodens resultat 36 -602 301 -475 -4 837

TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 15 263 13 913 15 263
Kortfristiga fordringar 3 270 7 418 1 952
Likvida medel 1 054 855 757
SUMMA TILLGÅNGAR 19 587 22 186 17 972

Eget kapital 17 181 21 217 16 880
Kortfristiga skulder 2 406 969 1 092
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 587 22 186 17 972


