
   



 

 

 

Bokslutskommuniké 2019 2 

 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅRET JANUARI-DECEMBER 2019 

HELÅRET 2019 I KORTHET - KONCERNEN 

• Nettoomsättningen minskade till 92,0 (185,2) Mkr 

• Orderingången minskade till 83,6 (182,9) Mkr 

• Rörelsens kostnader minskade till -186,8 (-247,0) Mkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -65,5 (-37,0) Mkr 

• Nettoresultatet uppgick till -78,2 (-41,2) Mkr 

• Kassaflöde från den löpande verksamhet blev -47,8 (-13,5) Mkr  

 

FJÄRDE KVARTALET 2019 I KORTHET - KONCERNEN 

• Nettoomsättningen minskade till 7,5 (41,8) Mkr 

• Orderingången minskade till 3,8 (37,5) Mkr 

• Rörelsens kostnader minskade till -31,7 (-74,0) Mkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -16,5 (-24,4) Mkr 

• Nettoresultatet uppgick till -17,1 (-26,8) Mkr 

• Kassaflöde från den löpande verksamhet blev 3,2 (-1,6) Mkr 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER HELÅRET 2019 

• Alelion GmbH försattes i konkurs och verksamheten integrerades i moderbolaget 

• Alelion genomförde en nyemission i maj som fulltecknades och gav 135 Mkr före avdrag för 

transaktionskostnader. Ett brygglån om 50 Mkr samt företagsobligation återbetalades.  

• Avtal tecknades med MHE Energy i Thailand och GamaAku i Turkiet avseende leveranser av 

litiumjonbatterier och service till eftermarknaden för truckar. 

• Lennart Sparud utsågs till ny ledamot i styrelsen.   

• Styrelsen beslutade i augusti att ersätta Daniel Troedsson som vd för bolaget.  

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2019 

• Bolaget genomförde förändringar i företagsledningen i syfte att öka bolagets kund- och 

marknadsfokus samt bättre samordna produktions- och produktutvecklingsarbetet.  

• Alelion tecknade ett ramavtal med finska Cargotec avseende utveckling och leveranser av 

högspänningsbatterier för elektrifiering av koncernens olika industrifordon. I samband med 

undertecknandet fick Alelion en order på utveckling och leverans av två prototyper för 

högspänningsbatteri från ett av Cargotecs dotterbolag.  
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• Alelion tecknade ett avtal med den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig AB om 

utveckling av högspänningsbatterier. Batterierna är av hybridtyp och skall användas för att ta fram 

en hybridversion av Huddigs grävlastare, ”TIGON”. Ordern, som omfattar utvecklingsarbete samt 

framtagandet av ett första prototypbatteri, beräknas levereras under det andra kvartalet 2020 och är 

sammanlagt värd ca 1,8 Mkr. 

• Alelion Energy Systems högspänningsbatterier klarar certifieringskrav för vägfordon vilket öppnar 

för nya möjligheter inom specialfordonssegmentet. 

• Åsa Nordström utsågs till ny verkställande direktör för Alelion Energy Systems AB.  

 

Nyckeltal - Koncernen okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

 2019 2018 2019 2018 

Nettoomsättning, Tkr 7 549 41 809 92 046 185 153 

Rörelseresultat, Tkr -16 523 -24 360 -65 516 -37 043 

Rörelsemarginal -218,9% -58,3% -71,2% -20,0% 

Nettoresultat, Tkr -17 139 -26 838 -78 193 -41 182 

Resultat per aktie, kr -0,12 -0,55 -0,80 -0,84 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr 3 235 -1 629 -47 806 -13 498 

Orderingång, Mkr 3,8 37,5 83,6 182,9 

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare 

under de närmaste 12 månaderna. Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer att vara 

förbrukad inom fyra månader om inte nytt kapital tillförs. För att säkerställa fortsatt drift och 

återbetalning av utestående kortfristiga lån så måste en ny finansieringslösning komma på plats. 

Genom ägargarantier kommer Alelion inom närtid förlänga ett lån på 30 Mkr fram till 31 mars 2021.  

Diskussioner förs vidare om en rörelsekredit för att säkra finansieringen av affärsplanens 

genomförande. 

• Tester genomförda av forskningsinstitutet Rise bekräftar kvalitén hos de nya flexibelt 

modulbaserade batterier som Alelion Energy Systems bygger i sin egen högt automatiserade 

monteringslina. De testade batterimodulerna har byggts utifrån olika typer av celler och 

konfigurationer men alla har mött de högt ställda kraven för att bli godkända enligt UN 38.3, ett sk 

transportgodkännande. 

• Alelion Energy Systems utökar sitt nätverk inom eftermarknaden för truckbatterier genom 

distributörsavtal med Sjuntorpskoncernen. Avtalet innebär försäljning och service av Alelions 

litiumjonbatterier för truckar. 
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VD-KOMMENTAR 

När vår största kund våren 2019 beslutade att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier för den 

egna truckflottan, fick det konsekvenser som påverkar vår försäljning och vårt resultat negativt 

även under det fjärde kvartalet. För att hantera den uppkomna situationen har Alelion dels 

reducerat sina kostnader och dels ökat sina satsningar på att bygga sig en position inom 

specialfordon men också intensifierat bearbetningen av mindre tillverkare och användare inom 

trucksegmentet. Vår finansiella situation är ansträngd men det pågår en rad aktiviteter för att 

säkerställa finansieringen för genomförandet av kommande års affärsplan.  

Arbetet med att anpassa organisationen kostnadsmässigt till de nya förutsättningarna påbörjades tidigt. 

Den stora utmaningen ligger dock på intäktssidan där det blir kritiskt att få igång de nya affärerna då det 

är begränsat hur mycket kostnaderna kan reduceras utan att påverka bolagets förmåga negativt. 

Intensivt arbete pågår med att bearbeta befintliga såväl som nya kunder där vår förhoppning och tro är 

att det skall bära frukt och successivt ge förväntat resultat. 

Under det fjärde kvartalet har vi på bred front lanserat vår nya produktgeneration 3 som nu klarat både 

avgörande certifieringskrav för användning i vägfordon och FN:s transportkrav för litiumjonbatterier. 

Detta innebär att Alelion nu är en av få tillverkare som kan erbjuda litiumjonbaserade lösningar för det 

stora segmentet väggående fordon.  

Jämfört med för ett år sedan är vi idag fullt rustade för att möta nya kunder samt hantera växande 

volymer i vår nya fabrik. Vi har en modulbaserad produktgeneration från vilken vi med mindre 

anpassningar kan möta nya kunders behov gällande krav på kapacitet, effekt och kundanpassad design.  

Tack vare vår inbyggda flexibilitet i den nya monteringslinan använder vi oss idag av flera olika typer av 

battericeller vilket ytterligare stärker vår konkurrenskraft och möjlighet att möta kundkraven.  

Marknaden fortsätter att drivas av en omställning mot mer hållbara och energisnåla lösningar där 

litiumjonbatterier står för en växande del av de industriella lösningarna för att ersätta även fossila 

bränslen. Marknaden för litiumjonbatterier för specialfordon är en marknad som mot bakgrund av 

omställningsbehovet bedöms växa kraftigt. Här beräknas den globala marknaden uppgå till cirka 15 

miljarder år 2029. En siffra som ökar för varje nytt industriellt segment som ser möjligheterna med 

litiumjon.  

Innan kvartalets slut beslutade styrelsen att ge mig fortsatt förtroende som vd för 

bolaget – en uppgift som jag tagit mig an med stort engagemang och lika delar 

ödmjukhet. Vi har redan påbörjat åtgärder för ökat kundfokus och för att korta tiden 

för att ta fram nya produkter men det kommer krävas tid och tålamod innan vi ser 

resultatet av de förändringar som genomförs. Vår utmaning i år blir att etablera vår 

nya affär och affärssegmentet i sådan takt att vår finansiella situation blir intakt och 

rimligt robust. En sak är dock säker – jag hade aldrig tagit på mig uppdraget om jag 

inte samtidigt varit övertygad om våra goda möjligheter.  

Åsa Nordström 

VD Alelion Energy Systems AB                                                                                                                                                                                                     
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VERKSAMHET OCH MEDARBETARE 

Antalet anställda uppgick till 41 personer per den 31 december 2019. Under kvartalet har följande 

förändringar gjorts för ett ökat fokus på kunder och marknad; 

• Ansvaret för bolagets kvalitets- och HR-arbete flyttades till företagets ledningsgrupp.  

• Ansvaret för produktutveckling och produktion slås samman. 

• Anpassning av antalet medarbetare har skett över tid för att möta en lägre produktionstakt. 

MARKNAD OCH KUNDER  

Volymaffärerna från ledande tillverkare av truckar som fram till tredje kvartalet 2019 bidragit till 

orderingång har under fjärde kvartalet nått en förväntad låg nivå. Med grund i den historik och kunskap 

Alelion har inom detta segment fokuserar Alelion idag på nya kanaler ut till marknaden. Det gäller framför 

allt mindre trucktillverkare och eftermarknaden där återförsäljare erbjuder utbyte av blysyra-batterier mot 

litiumjonbatterier. Förutom att detta är ett segment där Alelion har gedigen kunskap med tusentals 

batterier runtom i världen, är detta en stor och växande marknad. Fram till 2025 beräknas den uppgå till 

40 miljarder. Under året och efter kvartalets utgång viktiga distributörsavtal tecknats i såväl Sverige som 

Mellanöstern och Asien.  

I takt med att fler och fler industriella fordonstillverkare satsar på el- och hybriddrift för att ersätta fossila 

bränslen för att nå tuffare utsläppskrav samt även krav gällande ljud och miljö, ökar efterfrågan av 

litiumjonbatterier till helt nya fordon inom segmentet specialfordon. Exempel är olika transportfordon på 

flygplatser, hamnar och gruvor men även entreprenadmaskiner, kranbilar och jordbruksmaskiner.  

Alelion utvecklar och tillverkar högspända system från 80V till upp mot 800V, allt enligt senaste 

produktgenerationen, Generation 3. Två kundprojekt har under kvartalet klarat certifieringskraven för 

väggående fordon och är efter projektavslut och godkännanden redo för serieproduktion. Två nya 

kunder och utvecklingsprojekt har introducerats i och med offentliggörande av avtalen med Cargotec 

samt Huddig AB. 

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET - KONCERNEN 

Omsättning och orderingång 

Nettoomsättningen minskade under helåret till 92,0 (185,2) Mkr. Den lägre nettoomsättningen härleds 

främst till att Alelions trucktillverkande kunder, som varit betydande för den tidigare volymtillväxten, 

valt att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier. Nya projekt inom specialfordon har ännu inte 

påverkat omsättningen nämnvärt då de varit under utveckling under året. 

Orderingången minskade under helåret till 83,6 (182,9) Mkr. Detta beror framför allt på minskad volym 

från trucksegmentet som ännu inte kunnat mötas av orderingången från nya kanaler respektive nya 

kunder. Detta är en omställning av affären som pågår.   
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Kostnader 

Rörelsens kostnader för helåret uppgick till -186,8 (-247,0) Mkr. Kostnaderna minskar som en 

konsekvens av en lägre volym och som en effekt av rationaliseringar i organisationen.   

Valutakurseffekter påverkade koncernens kostnader negativt under helåret med -1,0 Mkr.  

För helåret aktiverades utvecklingskostnader om 26,8 (21,3) Mkr och avskrivningar uppgick till -7,9 (-

7,7) Mkr.  

Kassaflöde från den löpande verksamhet påverkades negativt av det försämrade rörelseresultatet 

samt erlagda räntor och uppgick till -47,8 (-13,5) Mkr. Under året genomfördes en nyemission varvid 

nettoflödet från finansieringsverksamheten ökade med 79,9 (73,5) Mkr inklusive lösen av upptaget 

obligationslån samt investeringar i produktionslina. Likvida medel uppgick till 23,3 (35,7) Mkr vid årets 

slut. 

Resultat 

För helåret var rörelseresultatet -65,5 (-37,0) Mkr och nettoresultatet -78,2 (-41,2) Mkr. 

Dotterbolaget i Tyskland avvecklades och dess verksamhet flyttades och blev en del av den svenska 

verksamheten inom energy management för industrisegmentet.  

Nettoresultatet påverkades negativt av ökade finansieringskostnader i samband med upptagande av 

obligationslån samt ersättningar för brygglån och ägargarantier. 

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET - KONCERNEN 

Omsättning och orderingång 

Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 7,5 (41,8) Mkr, vilket var 82,1 procent lägre än 

fjärde kvartalet föregående år samt 35,5 procent lägre än omsättningen under tredje kvartalet. 

Förklaringen till det stora tappet ligger i att de större trucktillverkarna flyttade hem sin produktion 

tidigare under året. Under kvartalet har Alelion levererat på en minskad befintlig orderstock. 

Orderingången minskade under fjärde kvartalet med 90 procent till 3,8 Mkr (37,5) Mkr, jämfört med 

samma period föregående år. Jämfört med tredje kvartalet 2019 minskade orderingången med 37,8 

procent. Den låga orderingången under kvartalet är ett resultat av en timing-effekt där Alelions nya 

produkter inom trucksegmentet ska ut till slutkunderna genom det nya distributionsnätverket, vilket 

tagit längre tid än planerat. Inom segmentet specialfordon har två större projekt gått igenom tester och 

certifieringar under kvartalet för att färdigställas för marknaden och serietillverkning.  

Kostnader 

Rörelsens kostnader för fjärde kvartalet uppgick till -31,7 (-74,0) Mkr. Jämfört med tredje kvartalet 

minskade rörelsens kostnader med 3,6 procent. Minskningen återspeglar att organisationen har 

anpassats och effektiviserats under perioden för att möta en förändrad marknadsmiljö.  



 

 

 

Bokslutskommuniké 2019 7 

 

Valutakurseffekter påverkade koncernens kostnader negativt under kvartalet med -0,3 Mkr. Under 

fjärde kvartalet aktiverades utvecklingskostnader på totalt 7,6 (7,2) Mkr, samtidigt som avskrivningar 

för utvecklingskostnader uppgick till -2,0 (-2,0) Mkr.  

Under fjärde kvartalet har bolaget uppdaterat sina bedömningar gällande garantiåtaganden baserat på 

historik samt framtida bedömda åtaganden. Som en konsekvens av detta har 8,0 Mkr av 

garantireserven lösts upp, vilket påverkade resultatet positivt.  

I samband med introduktionen av tredje generationens produkter har balanserade utgifter för 

utvecklingsarbeten gällande tidigare generationer skrivits ned med 10,0 Mkr, vilket påverkade 

resultatet negativt.  

Kassaflöde från den löpande verksamhet blev 3,2 (-1,6) Mkr. Rörelsekapitalet utvecklades positivt 

samtidigt som investeringar gjordes i produktutveckling samt produktion. Den totala förändringen av 

likvida medel var negativ -8,6 (17,1) Mkr under kvartalet. Före förändringar i rörelsekapital förbättrades 

kassaflödet för kvartalet -16,0 (-16,7) Mkr. Under fjärde kvartalet minskade varulagret med 4,0 Mkr till 

42,0 Mkr och kundfordringarna minskade med 6,9 Mkr till 5,7 Mkr.  

Likvida medel var vid periodens slut 23,3 Mkr, jämfört med 35,7 Mkr vid årsskiftet 2018. Soliditeten 

uppgick till 62,9 procent jämfört med 34,4 procent vid samma tidpunkt föregående år.   

Resultat 

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var -16,5 (-24,4) Mkr och nettoresultatet -17,1 (-26,8) Mkr. 

Resultatet för kvartalet blev bättre än motsvarande kvartal föregående år vilket förklaras av 

organisationens anpassning till de lägre volymerna. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Nedskrivning i Moderbolaget 

Till följd av att Alelion GmbH försattes i konkurs har värdet av tillgångar i dotterbolag skrivits ned. 

Resultatet i Moderbolaget har under helåret belastats med 6,1 Mkr i nedskrivning.   

Koncernen 

Koncernen består av moderbolaget Alelion Energy Systems AB samt dotterbolaget Alelion Crew AB. I 

april 2019 försattes det tyska dotterbolaget Alelion Energy Systems GmbH i konkurs. All 

utvecklingsverksamhet inom mjukvarusystem för smart energihantering kommer därmed att 

koncentreras till Sverige. Alelion Crew AB bedriver ingen operativ verksamhet, utan har enbart 

teckningsoptioner i eget förvar. 

Aktier och teckningsoptioner 

Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 

31 december 2019 till 2 947 695 kr fördelat på 147 384 750 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.  

Bolaget har två incitamentsprogram där anställda har förvärvat 1 488 500 teckningsoptioner.  
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Varje option ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 29 januari 2021 

respektive den 1 juni 2021 t.o.m. den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning 

om 15 kronor. Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställde vid 

såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit 

uppsagd. Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens marknadsvärde 

vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket fastställts till 0,11 kronor respektive 

1,72 kronor per option enligt Black & Scholes modell.  

Total utspädning från dessa program kan bli maximalt 3,32%. 

G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, tel 08-503 000 50 är Alelions Certified 

Adviser.   

Transaktioner med närstående 

Fouriertransform AB och Pegroco Invest AB utfärdat en garanti till förmån för bank.  De tre största 

ägarna, Fouriertransform AB, Pegroco Invest AB och Sammaj AB delar risken för 

moderbolagsgarantin enligt avtal därom. Garantin är dock villkorad av att Alelion ersätter 

Fouriertransform AB, Pegroco Invest AB och Sammaj AB för den riskexponering som de utsätts för till 

följd av garantin. Ersättningen uppgår till 4 %.     

Kapitalbehov 

Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets befintliga och prognostiserade kassaflöden för att 

säkerställa att bolaget har de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten enligt den 

strategiska inriktningen som styrelsen beslutat om. Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor 

del av hur framgångsrika nuvarande produkter kommer att bli på marknaden. För att ta till vara de 

kommersiella möjligheter som finns genom nya kanaler till truckmarknaden samt den marknad som 

nya segment erbjuder, krävs fortsatta aktiviteter inom sälj och utveckling. Styrelse och ledning arbetar 

aktivt med finansieringsfrågan då bedömningen är ett fortsatt kapitalbehov.   

Finansiering 

Vid rapportens utgivande saknar bolaget likviditet och kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare 

under de närmaste 12 månaderna. Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer att vara 

förbrukad inom fyra månader om inte nytt kapital tillförs. För att säkerställa fortsatt drift och 

återbetalning av utestående kortfristiga lån så måste en ny finansieringslösning komma på plats. 

Genom ägargarantier kommer Alelion inom närtid förlänga ett lån på 30 Mkr fram till 31 mars 2021. 

Diskussioner förs vidare om en rörelsekredit för att säkra finansieringen av affärsplanens 

genomförande. Arbetet fortgår för att hitta en hållbar lösning i takt med att övriga åtgärder inom 

bolaget ger resultat.  Ledningen har ett fortsatt fokus på kassaflöde och försäljning som tillsammans 

med planerade projekt och lanseringar ligger till grund för en mer robust finansiell situation. 
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Eftersom finansiering inte är garanterad för kommande tolvmånadersperiod måste vi upplysa om att 

det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till 

betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten. Mot bakgrund av 

ovan planerade åtgärder för att säkra finansiering har rapporten upprättats från antagande om fortsatt 

drift då ledningens och styrelsens bedömning är att det finns ett flertal alternativ för att erhålla 

finansiering. 

Finansiell kalender  

2020-04-24 - Årsredovisning 2019 

2020-05-22 - Delårsrapport januari-mars 2020 

2020-05-28 - Årsstämma 2020 

2020-08-28 - Delårsrapport januari-juni 2020 

2020-11-17 - Delårsrapport januari-september 2020 

2021-02-12 – Bokslutskommuniké 2020 

    

Risker 

Styrelsen och ledningen gör löpande bedömningar av de risker som kan påverka såväl värderingen av 

bolagets tillgångar och skulder som bolagets lönsamhet. Det bör noteras att verksamheten i huvudsak 

handlar om att ta fram och kommersialisera ny teknologi. Utvecklingen är därigenom förknippad med 

tekniska, finansiella och regulatoriska risker. I övrigt hänvisas till riskavsnittet i Årsredovisning 2018. 

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper 

Alelion Energy Systems AB:s delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2018 som gäller 

för moderbolaget och koncernen. 

Det tidigare dotterbolaget Alelion Energy Systems GmbH, konsolideras ej längre från och med 26 april 

2019.  

Revisorernas granskning 

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 
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VD:s försäkran 

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget 

står inför. 

Göteborg den 13 februari 2020 

Åsa Nordström 

VD 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

VD Åsa Nordström tel +46 70 290 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com 

 
Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 

februari 2020 kl. 17:15 CET. 
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Resultaträkning - Koncernen     
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Resultaträkning (TKR) 2019 2018 2019 2018 

          

Nettoomsättning 7 549 41 809 92 046 185 153 

Aktiverat arbete för egen räkning 7 631 7 205 26 777 21 276 

Övriga rörelseintäkter 30 586 1 853 3 507 

Summa intäkter 15 210 49 600 120 676 209 936 

          

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter -3 811 -28 329 -80 995 -145 710 

Personalkostnader -9 724 -11 309 -36 492 -39 611 

Övriga externa kostnader -4 309 -29 983 -44 971 -46 693 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-13 588 -6 929 -23 320 -14 826 

Övriga rörelsekostnader -300 2 590 -1 019 -139 

Summa rörelsens kostnader -31 733 -73 960 -186 797 -246 979 

Avkonsolidering av dotterbolag 0 0 606 0 

Rörelseresultat -16 523 -24 360 -65 516 -37 043 

          

Resultat från finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 432 10 432 73 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 048 -2 488 -13 110 -4 212 

Summa resultat från finansiella poster -616 -2 478 -12 678 -4 139 

          

Resultat efter finansiella poster -17 139 -26 838 -78 193 -41 182 

          

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

Nettoresultat -17 139 -26 838 -78 193 -41 182 

     
Resultat per aktie, kr -0,12 -0,55 -0,80 -0,84 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 49 128 250 98 256 500 49 128 250 

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750 49 128 250 147 384 750 49 128 250 
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Balansräkning - Koncernen   

Tillgångar (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 

      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 50 449 42 088 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 9 373 10 498 

Goodwill 2 757 3 087 

      

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 30 795 8 078 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 156 716 

Pågående nyanläggning 0 11 300 

Summa anläggningstillgångar 94 529 75 767 

      

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     

Råvaror och förnödenheter 42 022 56 424 

Förskott till leverantörer 0 616 

  42 022 57 039 

      

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 5 736 17 963 

Aktuella skattefordringar 223 300 

Övriga kortfristiga fordringar 7 158 4 448 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 901 1 435 

  15 017 24 145 

      

Kassa och bank 23 324 35 721 

Summa omsättningstillgångar 80 363 116 906 

      

Summa tillgångar 174 893 192 673 
   

Eget kapital och skulder (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 

      

Eget kapital     

Aktiekapital 2 948 983 

Övrigt tillskjutet kapital 400 043 280 098 

Annat eget kapital inkl årets resultat -293 025 -214 832 

Summa eget kapital 109 966 66 249 

      

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 35 639 30 889 

Summa långfristiga skulder 35 639 30 889 

      

Avsättningar     

Avsättningar för garantier 5 259 10 630 

Summa avsättningar 5 259 10 630 

      

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 2 056 46 766 

Leverantörsskulder 8 458 26 299 

Övriga kortfristiga skulder 1 326 1 059 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 190 10 782 

Summa kortfristiga skulder 24 029 84 905 

      

Summa eget kapital och skulder 174 893 192 673 
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Kassaflödesanalys - Koncernen     
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

 2019 2018 2019 2018 

Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat -16 523 -24 360 -65 516 -37 043 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 6 071 10 079 18 362 20 056 

Erhållen ränta 0 73 0 73 

Erlagd ränta -5 560 -2 524 -13 074 -3 084 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital -16 011 -16 733 -60 228 -19 997 

          

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital         

Minskning/ökning av varulager 3 959 -5 952 14 985 1 331 

Minskning/ökning av kundfordringar 6 904 4 507 12 134 -1 935 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -5 357 8 893 -3 717 -3 306 

Minskning/ökning av leverantörsskulder 2 774 10 016 -17 659 9 571 

Minskning/ökning av rörelseskulder 10 966 -2 361 6 680 839 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 235 -1 629 -47 806 -13 498 

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 481 -14 562 -15 597 -19 457 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 631 -10 136 -26 838 -36 264 

Avkonsolidering dotterbolag 0 0 -1 032 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 113 -24 698 -43 467 -55 721 

          

Finansieringsverksamheten         

Skulder till kreditinstitut -1 380 44 296 -42 016 73 266 

Nyemissioner och teckningsoptioner 0 0 121 910 272 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 380 44 296 79 894 73 538 

          

Periodens kassaflöde -8 257 17 969 -11 379 4 319 

          

Valutaförändring i likvida medel -300 -911 -1 019 -43 

Förändring likvida medel -8 557 17 058 -12 397 4 276 

          

Likvida medel vid periodens början 31 881 18 663 35 721 31 445 

Likvida medel vid periodens slut 23 324 35 721 23 324 35 721 
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Förändring eget kapital - Koncernen     

TKR 

Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 

Annat eget 
kapital inkl 

årets resultat 

Summa eget 
kapital 

     

Eget kapital 2018-12-31 983 280 098 -214 832 66 249 

Nyemission 1 965 132 646 0 134 611 

Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 -12 698 0 -12 698 

Teckningsoptioner 0 -3 0 -3 

Årets resultat 0 0 -78 193 -78 193 

Eget kapital 2019-12-31 2 948 400 043 -293 025 109 966 

 

 

 

Nyckeltal - Koncernen     

 
okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

 
2019 2018 2019 2018 

Rörelsemarginal -218,9% -58,3% -71,2% -20,0% 

Nettomarginal -227,0% -64,2% -85,0% -22,2% 

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. 

Soliditet 62,9% 34,4% 62,9% 34,4% 

Resultat per aktie, kr -0,12 -0,55 -0,80 -0,84 

Eget kapital per aktie, kr 0,75 5,65 0,75 1,35 

Kassaflöde per aktie, kr 0,02 -0,03 -0,49 -0,27 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 49 128 250 98 256 500 49 128 250 

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750 49 128 250 147 384 750 49 128 250 

Medelantal anställda 41 49 41 47 

 

Kvartalsdata - 
Koncernen 

       

 
Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 

Nettoomsättning, tkr 7 549 11 709 32 703 40 084 41 809 33 205 53 685 56 563 

Rörelseresultat, tkr -16 523 -12 443 -17 930 -18 618 -24 360 -14 597 1 033 731 

Rörelsemarginal -218,9% -106,3% -54,8% -46,4% -58,3% -44,0% 1,9% 1,3% 

Nettoresultat, tkr -17 139 -14 324 -22 675 -24 054 -26 838 -15 679 982 203 

Nettomarginal -227,0% -122,3% -69,3% -60,0% -64,2% -47,2% 1,8% 0,4% 

Orderingång 3 774 6 064 23 900 49 825 37 656 44 516 56 677 51 606 

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. neg. neg. 0,64% 0,19% 

Soliditet 62,9% 66,1% 53,2% 19,5% 34,4% 54,4% 57,1% 75,8% 

Resultat per aktie, kr -0,12 -0,10 -0,23 -0,49 -0,55 -0,32 0,01 0,01 

Eget kapital per aktie, kr 0,75 0,86 0,96 0,86 5,65 1,83 2,13 2,19 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 147 384 750 98 256 500 49 128 250 49 128 250 49 128 250 49 128 250 49 128 250 
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Resultaträkning - Moderbolaget     
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Resultaträkning (TKR) 2019 2018 2019 2018 

          

Nettoomsättning 7 549 41 031 91 767 179 146 

Aktiverat arbete för egen räkning 7 631 6 185 26 282 20 256 

Övriga rörelseintäkter 30 383 1 693 2 995 

Summa intäkter 15 210 47 600 119 742 202 397 

          

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter -3 811 -26 056 -80 393 -141 175 

Personalkostnader -9 724 -8 115 -33 307 -28 966 

Övriga externa kostnader -4 309 -24 490 -43 041 -41 200 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-13 588 -3 029 -22 814 -10 568 

Övriga rörelsekostnader -300 -139 -1 019 -139 

Summa rörelsens kostnader -31 733 -61 828 -180 574 -222 047 

          

Rörelseresultat -16 523 -14 228 -60 832 -19 650 

          

Resultat från finansiella poster         

Resultat från andelar i koncernföretag 0 -16 921 -6 100 -16 921 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 432 309 432 620 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 048 -2 488 -12 753 -4 212 

Summa resultat från finansiella poster -616 -19 100 -18 421 -20 514 

          

Resultat efter finansiella poster -17 139 -33 328 -79 253 -40 163 

          

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

Nettoresultat -17 139 -33 328 -79 253 -40 163 

     
Resultat per aktie, kr -0,12 -0,55 -0,80 -0,84 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 49 128 250 98 256 500 49 128 250 

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750 49 128 250 147 384 750 49 128 250 
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Balansräkning - Moderbolaget   
   

Tillgångar (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 

      

      

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 50 449 42 088 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 9 373 10 498 

Goodwill 2 757 3 087 

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 30 795 8 078 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 156 716 

Pågående nyanläggning 0 11 300 

      

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier i dotterbolag 50 50 

Fordringar dotterbolag 410 413 

Summa anläggningstillgångar 94 989 76 230 

      

Omsättningstillgångar     

Varulager m m     

Råvaror och förnödenheter 42 022 56 424 

Förskott till leverantörer 0 616 

  42 022 57 039 

      

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 5 736 17 309 

Aktuella skattefordringar 223 300 

Övriga kortfristiga fordringar 7 158 3 813 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 901 1 065 

  15 017 22 487 

      

Kassa och bank 22 864 33 905 

Summa omsättningstillgångar 79 903 113 431 

      

Summa tillgångar 174 893 189 661 
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Balansräkning - Moderbolaget   

   

Eget kapital och skulder (TKR) 2019-12-31 2018-12-31 

      

Eget kapital     

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 2 948 983 

Fond för utvecklingsutgifter 46 350 35 256 

Summa bundet eget kapital 49 298 36 239 

      

      

Fritt eget kapital     

Överkursfond 353 283 244 429 

Balanserad vinst eller förlust -213 359 -173 193 

Periodens vinst eller förlust -79 253 -40 163 

Summa fritt eget kapital 60 671 31 072 

      

Summa eget kapital 109 968 67 311 

      

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 35 639 30 889 

Summa långfristiga skulder 35 639 30 889 

      

Avsättningar     

Avsättningar för garantier 5 259 10 630 

Summa avsättningar 5 259 10 630 

      

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 2 056 46 766 

Leverantörsskulder 8 458 25 941 

Övriga kortfristiga skulder 1 326 931 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 187 7 193 

Summa kortfristiga skulder 24 027 80 831 

      

Summa eget kapital och skulder 174 893 189 661 
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Kassaflödesanalys -Moderbolaget     
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

 2019 2018 2019 2018 

Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat -16 523 -14 228 -60 832 -19 650 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 6 071 6 030 18 462 15 834 

Erhållen ränta 0 620 0 620 

Erlagd ränta -5 203 -2 588 -12 717 -3 084 

Betald inkomstskatt 0 0 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -15 654 -10 166 -55 087 -6 281 

          

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital         

Minskning/ökning av varulager 3 959 -7 005 15 017 1 331 

Minskning/ökning av kundfordringar 6 904 1 592 11 573 -1 282 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -5 357 9 796 -4 103 -2 302 

Minskning/ökning av leverantörsskulder 2 774 10 940 -17 484 9 213 

Minskning/ökning av rörelseskulder 9 720 -2 266 6 952 -2 877 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 346 2 891 -43 132 -2 197 

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 481 -14 015 -15 295 -16 651 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 631 -9 493 -26 282 -34 812 

Förvärv av dotterföretag 0 0 0 -252 

Utlåning till dotterföretag 0 -6 220 -6 097 -16 941 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 113 -29 728 -47 674 -68 656 

          

Finansieringsverksamheten         

Skulder till kreditinstitut -491 45 045 -41 127 73 266 

Nyemissioner och teckningsoptioner 0 272 121 910 272 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -491 45 317 80 783 73 538 

          

Periodens kassaflöde -8 257 18 480 -10 023 2 686 

          

Valutaförändring i likvida medel -300 -903 -1 019 -36 

Förändring likvida medel -8 557 17 577 -11 041 2 650 

          

Likvida medel vid periodens början 31 421 16 328 33 905 31 255 

Likvida medel vid periodens slut 22 864 33 905 22 864 33 905 
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Definitioner av finansiella termer och nyckeltal 

Avkastning på eget kapital  Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital 

Eget kapital per aktie   Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 

Genomsnittligt antal aktier  Summa av antal aktier vid periodens början och vid periodens slut 
dividerat med två 

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av 
rörelsekapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 

Medelantal anställda Medelantalet anställda under räkenskapsåret, omräknat till 
heltidstjänster. 

Nettomarginal  Resultat efter skatt i procent av omsättningen 

Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 

Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av omsättningen 

Soliditet  Eget kapital i procent av balansomslutningen. 
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