
 

Januari- december 2022, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318   1 (11) 

 

Bokslutskommuniké Januari – December 2022 
Sammanfattning av bokslutskommuniké - Koncernen 

 
Fjärde kvartalet - Oktober - december 2022 
 Nettoomsättningen uppgick till 24,0 MSEK (18,6)  
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till -1,7 MSEK (0,1) 
 Rörelseresultatet uppgick till -2,3 MSEK (-0,6)  
 Resultat efter skatt blev -2,8 MSEK (-1,0) 
 Resultat per aktie blev -0,82 SEK (-0,58) 

Perioden - Januari - december 2022 
 Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,7)  
 Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,5 MSEK (1,9) 
 Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-0,7)  
 Resultat efter skatt blev -3,2 MSEK (-2,3) 
 Resultat per aktie blev -0,97 SEK (-1,34) 
 Soliditeten uppgick vid periodens slut till 41,8 % (34,1) 
 Eget kapital per aktie uppgår till 5,05 SEK (6,01) 

Väsentliga händelser under perioden 
Styrelsen beslutade i november som en konsekvens av det osäkra omvärldsläget att initiera en 
strategisk översyn av Bolagets verksamhet de kommande tre åren och att dra tillbaka 
de finansiella målen och utdelningspolicyn som kommunicerades i början av 2020. 
Styrelsen avser att återkomma med nya finansiella mål och ny utdelningspolicy när den 
strategiska översynen är genomförd, bland annat baserad på utfallet för 2022. 
  
 

Händelser efter kvartalets utgång 
I slutet av februari 2023 har styrelsen säkrat ett kreditlöfte om total 2,6 Msek, fördelat på ett lånelöfte om 2,0 
Msek och ett bridgelån om 0,6 Msek från en extern part, med en räntesats om 7 – 9 % beroende på 
ränteläget. Se vidare sidan 4. 
 

Vår aktie 
 Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för perioden januari – december 2022, har varit per aktie 4,08 SEK 

under 253 handelsdagar. Avslutskursen per 31 december 2022 var 4,51 SEK.  
 

Nyckeltal 
 

 

Q4 2022 Q4 2021 2022 2021

Nettoomsättning, TSEK 23 979 18 619 78 999 70 712
Nettoomsättningstillväxt % 28,8 1,8 11,7 27,3
Rörelseresultat EBITDA, TSEK -1 733 148 526 1 881
Rörelsemarginal EBITDA % -7,2 0,8 0,7 2,7
Rörelseresultat, TSEK -2 253 -594 -1 535 -652
Rörelsemarginal % -9,4 -3,2 -1,9 -0,9
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, TSEK 1 635 -616 7 460 757
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VD Har ordet 
Med en omsättningstillväxt med 29 % borde man kunna vara glad. Volatila 
råvarupriser, igångsättningskostnader och kvalitetsproblem som följd av den 
kraftiga tillväxten är mindre roligt. Amnode tvingas därför redovisa ett 
försämrat rörelseresultat med 1,9 Msek i Q4 jämfört med föregående år. 
 
Efter tre förhållandevis starka delårsrapporter 2022 redovisar Amnode ett svagt fjärdekvartal.  
Trots en omsättningsökning om 29 % blev fjärde kvartalet en rejäl besvikelse. Kvartalet har kantats av 
kvalitetsproblem, volatila råmaterialpriser samt kostnader för att följa en av våra kunders 
efterfrågeökning, tillsammans med ej påverkbara omvärldsfaktorer såsom komponentbrist hos våra 
kunder, kriget i Europa som både fördyrar och försvårar våra råvararuinköp,  höjda energi priser och 
kraftig inflation. Tillsammans har detta lett till ett betydande underskott för perioden och en stor 
osäkerhet kring koncernens rörelsefinansiering, tror den goda faktureringen. 
 
Rörelseresultatet har trots omsättningstillväxten vänt brant ner, vår positva bild från föregående rapport 
fick en rejäl törn under kvartalet, vi ser några betydande förklaringar till det sämre utfallet iform av 
uppstartskostnader för att följa med en specifik kunds expansion, volatila råvarupriser och förhöjda 
energikostnader vilket varit svårt att få kompensation för från kunderna. Mycket är dock självförvållat och 
vi är på bollen med åtgärder. 
 
Vi har ett stabilt orderläge, men liksom tidigare finns en oro kring omvärldsläget och en eventuell 
ankommande lågkonjunktur som kan påverka kundernas efterfrågan. I nuläget finns dock inga tecken på 
att efterfrågan påverkas under det första halvåret 2023. En stor svårighet med efterfrågan, som är mycket 
god, är svängigheten. Våra kunder har också god efterfrågan på sina produkter, men stora prishöjningar 
och komponenetbrist gör att deras avrop hos oss blir väldigt ryckiga och mycket svåra att planera. Vilket 
drar upp vår kostnadsbild. 
  
Vårt nya factoringavtal har gett oss ett betydande likviditetstillskott under helåret 2022 samtidigt som vår 
övriga externa finansiering krymper då våra bankkrediter amorteras löpande. Glädjande är dock att under 
kvartalet har vårt lager som bundit för mycket rörelsekapital i PIA och i färdigvarulager minskat med ca 
3,5 Msek. Ett fortsatt åtgärdsprogram pågår för minska lagervolymen tillsammans med förbättrade 
betalningsvillkor hos våra leverantörer vilket skall frigöra mer rörelsekapital vilket i sin tur förbättrar vår 
likvidsituation. 
 
Effekterna av fjärde kvartalet innebär att uppförsbacken återigen blev brant och trots åtgärder som 
minskning av lager samt bättre betalningsvillkor i vårt factoringprogram så är rörelsekapitalbehovet 
fortsatt ansträngt. 
 
Trots att vinden vände upp i ansiktet under fjärde kvartalet jobbar vi vidare med att bli lite bättre varje 
dag vilket förhoppningsvis leder oss till ett positivare utfall av första kvartalet 2023. Men vi kan dock inte 
påverka ett flertal av omvärldsfaktorerna, dessa har betydande påverkan på oss och detta skapar fortsatt 
stor osäkerhet avseende vår framtid. 
 
 
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 mässings- 
och 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 mässing-
artiklar.  

Q4 -2022 

Omsättningsförändringen för kvartalet jämfört 
med 2021 uppgår till ca 28,8 % och är i huvudsak 
en effekt av att en av våra kunder är i en väldigt 
expansiv fas.  

Det operativa resultatet EBITDA för kvartalet 
visar en vikande resultatutveckling -1,7 (0,1) 
MSEK jämfört med föregående år. EBITDA har 
påverkats av kvalitetsproblem, volatila 
råmaterialpriser samt kostnader för att följa en av 
våra kunders efterfrågeökning  

Orderläget är fortsatt stabilt inför det första 
halvåret 2023. Trots en stabil orderbok så 
påverkas både in-/ut leveranser av ryckigheten i 
kundernas/leverantörernas avrop samt att den 
fortsatta politiska konflikten i öst kan påverka det 
kommande kvartalet. 

Omsättning och resultat oktober – 
december 2022 
 

Nettoomsättningen uppgick till 24,0 MSEK under 
fjärde kvartalet, jämfört med 18,6 MSEK 
motsvarande kvartal i fjol. 

Rörelseresultatet uppgick till -2,3 (-0,6) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -9,4 (-3,2) 
procent. kvalitetsproblem, volatila 
råmaterialpriser samt kostnader för att följa en av 
våra kunders efterfrågeökning. 

Rörelseresultatet EBITDA var -1,7 (0,1) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till -0,5 MSEK, jämfört med -0,7 2021. 

Finansnettot var -0,5 MSEK under kvartalet, 
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal 2021. 
Kostnaden är 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 -2,8 (-1,0) MSEK och 
resultatet per aktie uppgick till -0,82 (-0,58) SEK. 

Omsättning och resultat januari-
december 

Nettoomsättningen uppgick till 79,0 MSEK 
jämfört med 70,7 MSEK 2021.   

Rörelseresultatet uppgick till -1,5 (-0,7) MSEK, 
motsvarande en rörelsemarginal om -1,9 (-0,9) 
procent. 

Rörelseresultatet EBITDA var 0,5 (1,9) MSEK.  

Avskrivningar på maskiner och inventarier 
uppgick till -2,1 MSEK, jämfört med -2,5 2021. 

Finansnettot blev -1,7 MSEK jämfört med -1,6 
MSEK 2021. Kostnaden är hänförlig till den 
belåning som finansierar verksamheten i de 
rörelsedrivande bolagen.  

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

Årets resultat blev -3,2 (-2,3) MSEK och resultatet 
per aktie uppgick till -0,97 (-1,34) SEK. 

Kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till 1,6 (-0,6) MSEK under fjärde 
kvartalet.  Det positiva kassaflödet från den 
löpande verksamheten förklaras i huvudsak av att 
rörelsekapitalet iform av kundfordringar och 
varulager minskade under kvartalet.  

Investeringar 

Årets investeringar i materiella anläggnings-
tillgångar uppgick till 0,9 (1,1) MSEK, vilket i 
huvudsak är mindre kompletteringsinvesteringar. 

Finansiell ställning 

Koncernens nettoskuld uppgår till 6,0 MSEK, 
jämfört med 20,2 MSEK per 31 december 2021. 
Minskningen av nettoskulden är i huvudsak 
hänförlig till förbättrade factoring villkor samt 
fortsatta amorteringar till kreditinstitut samt 
amortering av leasingskulderna. 

Likvida medel uppgick till 1,8 MSEK, jämfört med 
0,7 MSEK vid årsskiftet 2021. Därutöver har 
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt 3,2 
MSEK, varav 2,3 MSEK var nyttjat per 
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har 
koncernen en möjlighet att sälja sina 
kundfordringar till ett obegränsat belopp. 
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Styrelsen har i slutet av februari 2023 tagit upp 
extra finansiering av moderbolagets åtaganden så 
att dotterbolaget kan hantera sin egna fria kassa. 
Moderbolaget Amnode AB har ingått ett 2 mkr 
lånegarantilöfte från CoreBase AB med villkoren 
3% i limitavgift och i händelse av utnyttjad kredit 
Stibor + 7%. Garantin är lämnad utan säkerhet 
upphör efter 18 månader. CoreBase lämnar också 
ett kontant reverslån om 600 000:- som löper till 
betalning jämte ränta inom 12 månader med en 
ränta om Stibor + 3%. Lånet skall primärt 
användas av moderbolaget för att finansiera detta 
oberoende av dotterbolagets tillgång till 
rörelselikviditet. 

Förvärv och avyttringar 

Under 2022 har inga förvärv och avyttringar skett.  

Eget kapital 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare uppgick den 31 december 2022 till 17,1 
(20,4 per 2021-12-31) MSEK, vilket motsvarar 
5,05 (6,01) SEK per utestående aktie (för 2021 
beaktas antalet aktier i den pågående 
nyemissionen). Förändringar av antalet 
utestående aktier och eget kapital visas på sidan 8. 
Det fanns inte några utestående options- eller 
konvertibelprogram per den 31 december 2022. 

Aktien 

Amnodes aktiekapital fördelat på 3 391 068 
aktier med ett kvotvärde om 6,00 SEK per 2022-
12-31. 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 48 (48 
per den 31 december 2021).  

Medelantalet anställda under perioden uppgick 
till 48 jämfört med 46 2021. 
 

Ägarstruktur 

Per den 31 december 2022 hade Amnode AB 
(publ) fem ägare med ett innehav motsvarande 
fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen 
i bolaget, totalt ägde dessa 59,22 % av bolaget.  

Per den 31 december 2022 hade Amnode AB 
(publ) cirka 310 aktieägare med mer än 500 aktier. 

 

Transaktioner med närståenden 
Under 2022 har följande transaktioner med 
närstående gjorts inom Amnode koncernen: 

 Sam Olofqvist har genom bolag utfört 
konsulttjänster mot en ersättning av 1 800 
TSEK.  

 Lars Save har genom bolag erhållit ersättning 
för leasad maskinutrustning med 488 TSEK. 
Vidare hade Lars Save genom bolag under 
november månad skrivit om ett tidigare lån 
om 2 800 TSEK till att nu omfatta 2 927 
TSEK och som löper med 11 % ränta och 
förfaller 2023-12-30. 

 Lasse Delin har genom bolag erhållit 483 
TSEK för hyra av tillhandahållen 
maskinutrustning. 

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

Väsentliga händelser efter periodens 
utgång 

 I slutet av februari 2023 har styrelsen säkrat 
ett kreditlöfte om total 2,6 Msek, fördelat på 
ett lånelöfte om 2,0 Msek och ett bridgelån 
om 0,6 Msek från en extern part, med en 
räntesats om 7-9% beroende på ränteläget. 
Se vidare sidan 4. 

Information om moderbolaget 

Moderbolagets verksamhet omfattar finansiering 
och ägande av dotterföretag. Moderbolagets 
resultat efter finansiella poster uppgick till 0,5        
(0,1) MSEK. Moderbolaget har investerat - (-) 
MSEK i aktier i dotterbolag. 

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 
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beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer se 
2021 års Årsredovisning för Amnode AB.  

Redovisningsprinciper 

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

Utdelning 2022 

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman 
att ingen utdelning skall lämnas för 
verksamhetsåret 2022. 

Bemyndigande om nyemission 

Amnodes styrelse föreslår årsstämman att ge 
styrelsen ett förnyat bemyndigande att fatta beslut 
om nyemission av aktier inom ramen för 
bolagsordningens gränser. Ett sådant mandat 
skulle innebära att styrelsen ges möjlighet att fram 
till nästa årsstämma 2024 besluta om nyemission 
av aktier. 

Emissionsvillkoren, inklusive emissionskursen, 
ska baseras på en marknadsmässig värdering där 
emissionskursen vid varje tillfälle ska sättas så 
nära marknadsvärdet som möjligt med avdrag för 
den rabatt som kan krävas för att uppnå intresse 
för teckning.  

Årsstämma 

Årsstämman kommer att hållas den 14 april 
2023, i Gnosjö. Årsredovisningen för 2022 
kommer att finnas tillgänglig under vecka 12 
2023, i tryckt version på huvudkontoret och i 
digitalt format på hemsidan www.amnode.se 

Försäkran 

Styrelsen och verkställande direktörens 
uppfattning är att denna rapport ger en 
rättvisande översikt av moderbolagets och 
koncernens verksamhet, ställning och resultat 
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- 
faktorer som koncernen står inför. 

Denna bokslutskommuniké för Amnode AB (publ) 
godkändes av styrelsen den 28 februari 2023. 

Rapporten har ej varit föremål för granskning av 
bolagets revisor. 

 

 

Stockholm den 28 februari 2023 

Amnode AB (publ) 
Org nr: 556722-7318 
 
Lars Save   Lasse Delin 
Styrelsens ordförande Ledamot 
 
Mikael Fransson Kent Olsson 
Ledamot  Ledamot 
 
Sam Olofqvist 
VD och ledamot 
 

För ytterligare information kontakta: 
Sam Olofqvist 

VD Amnode AB (publ) 

Mobil: 0705-50 88 82 

E-mail: sam.olofqvist@amsg.se 

eller vänligen besök www.amnode.se 

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 28 februari 2023 klockan 21.00.  

Finansiell kalender 

Årsstämma 2023-04-14 

Delårsrapport, kvartal 1, 2023 

Delårsrapport, kvartal 2, 2023 
Delårsrapport, kvartal 3, 2023 
Bokslutskommunikén för 2024 

2023-05-25 

2023-08-24 
Nov 2023 
Feb 2024 

Insynspersoners aktieinnehav 

  2022-12-31 
Lars Save, privat och genom bolag 884 066 
Sam Olofqvist, genom bolag 350 616 
Lars Delin, genom bolag 0 
Mikael Fransson 350 400 
Kent Olsson, genom bolag 155 000 
Totalt 1 740 082 

 

Insynspersonernas samlade innehav uppgår till 
51,37 % av bolagets aktier per 2022-12-31. 
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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. 

Finansiella mål 

Styrelsen beslutade i november som en 
konsekvens av det osäkra omvärldsläget att 
initiera en strategisk översyn av Bolagets 
verksamhet för de kommande tre åren och att dra 
tillbaka de finansiella målen och 
utdelningspolicyn som kommunicerades i början 
av 2020. 

Styrelsen avser att återkomma med nya finansiella 
mål och ny utdelningspolicy när den strategiska 
översynen är genomförd. 

 



  

Januari-mars 2021, Amnode AB (publ). Org. 556722-7318   7 (11) 
   

Finansiell information 
 

Resultaträkningar för koncernen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01
TSEK - 2022-12-31 - 2021-12-31 - 2022-12-31 - 2021-12-31

Nettoomsättning 23 979 18 619 78 999 70 712
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor  och pågående arbete för annans räkning -356 481
Övriga rörelseintäkter 1 744 2 635 6 542 7 188
Summa rörelsens intäkter 25 723 20 898 85 541 78 381

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -15 110 -10 574 -42 268 -36 705
Övriga externa kostnader -4 760 -3 774 -17 586 -15 689
Personalkostnader -7 488 -6 204 -24 857 -23 867
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -520 -742 -2 061 -2 533
Resultat från koncernföretag - -155 - -155
Övriga rörelsekostnader -98 -43 -304 -84
Summa rörelsens kostnader -27 976 -21 492 -87 076 -79 033
Rörelseresultat -2 253 -594 -1 535 -652
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 1 1 4
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -519 -384 -1 703 -1 621
Summa finansiella poster -519 -383 -1 702 -1 617

Resultat efter finansiella poster -2 772 -977 -3 237 -2 269

Uppskjuten skatt - - - -
Periodens resultat -2 772 -977 -3 237 -2 269

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -2 772 -977 -3 237 -2 269
Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Resultat per aktie -0,82 -0,58 -0,97 -1,34
Genomsnittligt antal utestående aktier 3 391 1 696 3 331 1 696

Härledning av EBITDA
Rörelseresultat -2 253 -594 -1 535 -652
Avskrivningar 520 742 2 061 2 533
EBITDA -1 733 148 526 1 881
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Balansräkningar för koncernen 

 
 
Eget kapital och antalet aktier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TSEK 2022-12-31 2021-12-31

Immateriella anläggningstillgångar 40 63
Materiella anläggningstillgångar 14 103 15 234
Finansiella anläggningstillgångar 4 452 4 452
Kortfristiga fordringar 20 628 39 331
Likvida medel 1 810 683
SUMMA TILLGÅNGAR 41 033 59 763

Aktiekapital 20 346 10 173
Övrigt tillskjutet kapital 69 461 79 638
Annat eget kapital inkl årets resultat -72 667 -69 430
Långfristiga skulder 389 1 617
Kortfristiga skulder 23 504 37 765
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 41 033 59 763

Räntebärande fordringar uppgår till 1 810 683
Räntebärande skulder uppgår till 7 791 20 846

TSEK Q4 2022 Q4 2021 2022-12-31 2021-12-31

Eget kapital vid periodens början 19 913 12 985 20 381 14 277
Pågående nyemission - 10 190 - 10 190
Nyemission - - - -
Emissionskostnader -1 -1 817 -4 -1 817
Totalresultat för perioden -2 772 -977 -3 237 -2 269
Eget kapital vid periodens slut 17 140 20 381 17 140 20 381

Eget kapital hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare 17 140 20 381 17 140 20 381
Innehav utan bestämmande inflytande - - - -

Specifikation av antalet utestående aktier
Antal utestående vid periodens början 3 391 068 1 695 534 1 695 534 1 695 534
Nyemission - - 1 695 534 -
Antal utestående aktier vid periodens slut 3 391 068 1 695 534 3 391 068 1 695 534
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Kassaflödesanalyser för koncernen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01
TSEK - 2022-12-31 - 2021-12-31 - 2022-12-31 - 2021-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -2 253 -593 -1 535 -652
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 516 740 2 061 2 517
Summa -1 737 147 526 1 865

Netto finansiella poster -519 -384 -1 717 -1 649
Betald skatt 286 279 -2 -34

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet -1 970 42 -1 193 182

Förändringar i rörelsekapitalet 3 605 -658 8 653 575

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 635 -616 7 460 757

Kassaflöde från investeringsverksamheten1 -447 -784 -907 -1 051
Kassaflöde från finansieringsverksamheten2 -1 135 624 -5 426 -383

Förändring av likvida medel 53 -776 1 127 -677
Likvida medel vid periodens början 1 757 1 459 683 1 360
Likvida medel vid årets slut 1 810 683 1 810 683

1. Specifikation av investeringsverksamheten:
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -447 -784 -907 -1 051
Totalt -447 -784 -907 -1 051

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:
Nyemission - -175 5 032 -175
Förändring av lån -635 1 294 -8 479 1 766
Förändring av leasingskuld -500 -495 -1 979 -1 974
Totalt -1 135 624 -5 426 -383
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Nyckeltal 

 
 
Aktiedata 

 
 
1) I det totala antalet akter har aktierna i den pågående nyemission 2021 lagts till, då emissionsbeloppet ingår i total beloppet för eget kapital. 

 
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.

 
 
 
 
 
 

Q4 2022 Q4 2021 2022 2021

Nettoomsättning, Tsek 23 979 18 619 78 999 70 712
Nettoomsättningstillväxt % 28,8 1,8 11,7 27,3
Rörelseresultat EBITDA, Tsek -1 733 148 526 1 881
Rörelsemarginal EBITDA % -7,2 0,8 0,7 2,7
Rörelseresultat, Tsek -2 253 -594 -1 535 -652
Rörelsemarginal % -9,4 -3,2 -1,9 -0,9
Resultat efter skatt, Tsek -2 772 -977 -3 237 -2 269
Soliditet % 41,8 34,1 41,8 34,1
Balanslikviditet % 88 104 88 104
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek 1 635 -616 7 460 757
Medelantalet anställda 48 48 48 46

Q4 2021 Q4 2021 2022 2021

Genomsnittligt antal utestående aktier 3 391 068 1 695 534 3 330 679 1 695 534
Totalt antal utestående aktier 3 391 068 3 391 068 1) 3 391 068 3 391 068 1)

Resultat per aktie, SEK -0,82 -0,58 -0,97 -1,34
Eget kapital per aktie, SEK 5,05 6,01 5,05 6,01
Börskurs per bokslutsdatum, SEK 4,51 6,02 4,51 6,02
P/E-tal - - - -
Börskurs/Eget kapital 0,89 1,00 0,89 1,00
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Resultaträkningar för moderbolaget 

 
 
 
Balansräkningar för moderbolaget  

 
 

2022-10-01 2021-10-01 2022-01-01 2021-01-01
TSEK - 2022-12-31 - 2021-12-31 - 2022-12-31 - 2021-12-31

Nettoomsättning 339 339 1 356 1 356
Rörelsens kostnader -169 -404 -893 -1 072
Rörelseresultat 170 -65 463 284

Resultat från andelar i koncernföretag - -155 - -155
Finansiella kostnader - 7 - -41

Resultat före bokslutsdispositioner 170 -213 463 88

Bokslutsdispositioner - - - -

Resultat före skatt 170 -213 463 88

Skatt - - - -
Periodens resultat 170 -213 463 88

TSEK 2022-12-31 2021-12-31

Finansiella anläggningstillgångar 14 456 19 657
Kortfristiga fordringar 1 690 10 894
Likvida medel 424 234
SUMMA TILLGÅNGAR 16 570 30 785

Eget kapital 15 800 25 341
Kortfristiga skulder 770 5 444
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 16 570 30 785


