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DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2020 

FÖRSTA KVARTALET I KORTHET - KONCERNEN 

• Nettoomsättningen minskade till 6,1 Mkr (40,1)  

• Orderingången minskade till 2,5 Mkr (50,1) 

• Rörelsens kostnader minskade till -26,7 Mkr (-64,9) 

• Rörelseresultatet uppgick till -17,3 Mkr (-18,6) 

• Nettoresultatet uppgick till -18,1 Mkr (-24,1) 

• Kassaflöde från den löpande verksamhet blev -16,2 Mkr (-37,3)  

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FÖRSTA KVARTALET  

• Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer att vara förbrukad inom 4 månader om inte 

nytt kapital tillförs. Genom ägargarantier har Alelion under mars 2020 förlängt ett lån på 30 Mkr fram 

till 31 mars 2021 samt erhållit en rörelsekredit på 15 Mkr. Arbetet fortgår för att finna en hållbar 

långsiktig finansieringslösning i takt med att övriga åtgärder inom bolaget ger resultat. 

• Tester genomfördes av forskningsinstitutet Rise och 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. 

 

 

 

 

Nyckeltal - Koncernen
jan-mars jan-mars

2020 2019 D %

Nettoomsättning, Tkr 6 140 40 084 -85%

Rörelseresultat, Tkr -17 350 -18 618 7%

Rörelsemarginal -282,6% -46,4%

Nettoresultat, Tkr -18 127 -24 054 25%

Resultat per aktie, kr -0,12 -0,49 75%

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr -16 235 -37 305 56%

Orderingång, Tkr 2 535 50 102 -95%
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Den pågående krisen avseende influensan Covid-19 samt påföljande effekter av nedstängda 

länder, arbetsplatser och flygplatser påverkar även Alelion och dess kunder. Alelions kunder är 

aktiva inom all typ av materialhantering samt frakt och arbetsfordon och berörs på olika sätt av 

krisen. Omfattningen är fortfarande svår att uppskatta men tydligt är att beslutsvägar är längre och 

mer avvaktande vilket skapar en osäkerhet kring nya ordrar. Pågående utvecklingsprojekt anses 

inte vara i farozonen utan fokus på projekt inom elektrifiering är fortsatt i fokus.  

• Alelion Energy Systems ledning och styrelse påbörjade ett arbete med att utvärdera bolagets 

kapitalstruktur samt möjliga finansieringsalternativ och utsåg Redeye till finansiell rådgivare. 

• Det muntliga besked angående en order från Cargotec som Alelion Energy Systems 

kommunicerade i mars, bekräftades skriftligen i maj. Ordern gäller utvecklingen av en prototyp till 

ett batterisystem för truckar och kommer från Cargotecs affärsområde Kalmar. Ordern är värd cirka 

1,3 Mkr och beräknas levereras under 2020. 
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VD-KOMMENTAR  

Ökade satsningar inom avancerade högspänningssystem 

Under det första kvartalet fortsatte vi genomföra åtgärder som stödjer vår ökade satsning på 

mer avancerade batterisystem. Bland annat har vi förstärkt vår utvecklingsorganisation och 

ökat våra resurser inom marknad och försäljning. Åtgärderna har inte varit utan framgång men 

har ännu inte gett de resultat som vi önskat. En viktig orsak har varit den pågående pandemin 

som lett till ökad osäkerhet och mer utdragna beslutsprocesser hos våra kunder.  

Alelion befinner sig sedan förra året i en omställningsfas där vår strategi är att öka satsningarna inom 

mer avancerade högspänningssystem för specialfordon men också att öka vår närvaro inom 

eftermarknaden för truckbatterier. Sedan i höstas har vi genomfört ett antal åtgärder för att underlätta 

denna övergång, bland annat har vi ändrat vår organisation för att få ett större fokus på kund och 

marknad samt korta ledtiden från koncept till färdig produkt. Dessa åtgärder har fortsatt under det 

första kvartalet då vi förstärkt vår utvecklingsorganisation inom bland annat system, test, verifiering 

och mekanikdesign, men vi har också ökat satsningarna inom marknad och försäljning.  

Att det finns en marknad för våra mer avancerade högspänningssystem är uppenbart och vi har haft 

ett flertal initiala framgångar, däribland beställningar av prototyper från stora bolag som tyska Kamag 

och från Cargotec, men även från den svenska anläggningsmaskinstillverkaren Huddig. Här är det 

glädjande att konstatera att vi under kvartalet fått ännu en beställning på en batteriprototyp från 

Cargotec, den här gången handlar det om en prototyp till Kalmar.  

Att bryta sig in i nya segment är under normala omständigheter en utdragen process som kräver 

tålamod och långsiktighet. Den stora osäkerhet som följer i spåren av virusets utbredning har hos våra 

kunder lett till en mer avvaktande hållning och betydligt mer utdragna beslutsprocesser. Osäkerheten 

om hur pandemin kommer att påverka marknad och kunder framåt, och därmed Alelion, förblir fortsatt 

mycket stor. Det saknas dock inte ljusglimtar. Så t ex ser vi att kunderna trots osäkerheten fortsätter 

att satsa på litiumjonteknologin och prioritera elektrifieringsprojekten – ordern från Kalmar är ett bra 

bevis på detta. Denna typ av ordrar är även kundfinansierade vilket betyder att utveckling av 

kundspecifika krav är till stor del finansierade av kund. En annan ljusglimt är de krav från stats- och 

regeringschefer, EU samt internationella tankesmedjor som riktats mot världens länder om att under 

krisen passa på att öka satsningar inom mer hållbar teknologi.   

För att Alelion framgångsrikt skall klara att få upp volymerna inom högspänningssystem behöver vi gå 

från prototyper för tester hos kund till certifierade system redo för serieproduktion. Efter 

beställningarna från Cargotec och tidigare även från Huddig och Kamag samt en icke namngiven 

global fordonstillverkare, har Alelion nu ett antal kunder inom specialfordon som befinner sig i lite olika 

stadier av denna process. Både Kamag och den globala fordonstillverkaren genomför nu sluttester av 

våra produkter vilket är det sista steget innan serieleveranser kan ta vid. Att våra nya batterimoduler, 

tillverkade i vår automatiska lina, under kvartalet erhöll transportgodkännande efter tester av 

forskningsinstitutet Rise, ger oss goda skäl att anta att våra batterier är redo även för kommande 

certifieringsprover. Vi bedömer att certifieringarna för Cargotec och Huddig kan ske någon gång under 

det tredje eller fjärde kvartalet i år. 
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När det gäller vår finansiella situation har vi under kvartalet genom ägargarantier fått tillgång till krediter 

på sammanlagt 45 Mkr. Efter kvartalets utgång har vi också meddelat att vi utsett investmentbanken 

Redeye till finansiell rådgivare. Redeye kommer att bistå Alelions ledning och styrelse i arbetet med att 

utvärdera vår kapitalstruktur samt möjliga mer långsiktiga finansieringsalternativ.  

 

 

 

 

  

Åsa Nordström 

VD Alelion Energy Systems AB           
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VERKSAMHET OCH MEDARBETARE 

Antalet anställda uppgick till 38 personer per den 31 mars 2020. Fortsatt fokus på 

organisationsförändringarna inom utveckling och operations för att nå effektivare processer och 

kortare projekttid. Rekrytering inom sälj och marknad genomfördes under slutet av kvartalet för att 

driva försäljning till materialhanteringsindustrin. 

MARKNAD OCH KUNDER  

Med grund i den historik och kunskap Alelion har inom materialhantering fokuserar Alelion idag på nya 

kanaler för att nå den marknad som inkluderar litiumjonbatterier till truckar. Den totala marknaden för 

batterier förväntas öka från 5 398 MUSD till 8 020 MUSD (år 2027) varav 2 119 MUSD respektive 3 

447 MUSD är relaterat till litiumjon år 2027. Större tillverkare av truckar har valt att genomföra sin 

batteritillverkning inhouse i och med skiftet till litiumjonbatterier. Detta då denna nya teknik medför 

många fördelar jämfört med den tidigare bly-syratekniken. Främsta fördelarna är mindre underhåll, 

enklare hantering och en teknologi som är mer anpassningsbar till fordonen. Eftermarknaden, där bly-

syra skiftas ut till litiumjonbatterier i befintliga truckar fortsätter dock att växa enligt globala studier. 

Eftermarknaden är ungefär dubbelt så stor som OEM marknaden och aktörer är batteritillverkare, 

distributörer av batterier och truckar samt serviceföretag som både utför service men även säljer och 

erbjuder leasing av truckar.  

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 

med senaste produktgenerationen, Generation 3. Den totala marknaden för industriella batterier 

förväntas öka från 6 050 MUSD till 10 017 MUSD, år 2027 (Källa: The insight partners, Industrial 

battery market to 2027). Detta inkluderar alla industriella batterier inkl truckbatterier. De största 

marknaderna för industriella batterier är Asien-Sydostasien (Asia-Pacific), Nordamerika och Europa 

som tredje största marknad. 

FINANSIELL UTVECKLING FÖRSTA KVARTALET - KONCERNEN 

Omsättning och orderingång 

Nettoomsättningen minskade under kvartalet till 6,1 Mkr (40,1). 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 eller sluttest under kvartalet. 

Orderingången minskade under kvartalet till 2,5 Mkr (50,1). Detta beror framför allt på minskad volym 

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

kunder. Effekten av Covid-19 har påverkat orderingången negativt i slutet av perioden då besluts-

processerna har förlängts, detta samtidigt som en omställning av affären pågår.  
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Kostnader 

Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -26,7 Mkr (-64,9). Kostnaderna minskar som en 

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

Valutakurseffekter påverkade koncernens kostnader positivt under kvartalet med 0,4 Mkr.  

Under kvartalet aktiverades utvecklingskostnader om 2,8 Mkr (6,0) och avskrivningar för aktiverade 

utvecklingskostnader uppgick till -3,5 Mkr (-2,0), varvid nettoaktiveringar minskade med 4,7 Mkr. 

Kassaflöde från den löpande verksamhet påverkades positivt av det förbättrade rörelseresultatet samt 

minskning av bl a varulager och uppgick till -16,2 Mkr (-37,3). Likvida medel uppgick till 4,1 Mkr vid 

kvartalets slut att jämföra med 23,3 Mkr vid årets början.  

Resultat 

Trots en rejäl minskning av nettoomsättningen förbättrades rörelseresultatet till -17,3 Mkr (-18,6) och 

nettoresultatet -18,1 Mkr (-24,1) samtidigt som bolagets utvecklingsaktiviteter följer plan. Resultat-

förbättringen är framförallt en konsekvens av kostnadsanpassningar och lägre finansiella kostnader 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

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. Som en 

konsekvens av att koncernens balans- och resultaträkning inte materiellt skiljer sig från moderbolagets 

balans- och resultaträkning första kvartalet 2020, har bolaget valt att redovisa siffror och tabeller 

enbart för koncernen. För moderbolaget uppgick nettoresultatet under kvartalet till -18,1 Mkr (-25,8).  

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 mars 2020 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.  

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.  
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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 har utfärdat garantier till förmån för bank. De tre största ägarna, Fouriertransform 

AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB delar risken för garantin enligt avtal därom. Garantin är dock 

villkorad av att Alelion ersätter Fouriertransform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB för den 

riskexponering som de utsätts för till följd av garantin. Ersättningen uppgår till 4 %.    

Finansiering och kapitalbehov  

Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer att vara förbrukad inom 4 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 har Alelion under mars 2020 förlängt 

ett lån på 30 Mkr fram till 31 mars 2021 samt erhållit en rörelsekredit på 15 Mkr. Arbetet fortgår för att 

finna en hållbar långsiktig finansieringslösning i takt med att övriga åtgärder inom bolaget ger resultat. 

Den pågående krisen avseende influensan Covid-19 samt påföljande effekter av nedstängda länder, 

arbetsplatser och flygplatser påverkar även Alelions finansiella ställning.    

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. Framtida 

kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i Bolaget för de aktieägare som 

väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att Bolaget då inte kommer att 

kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på för befintliga 

aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt tidpunkt 

kan medföra att Bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta sina verksamheter.  

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. I en situation där den fortsatta driften inte längre kan förutsättas, vilket inte är fallet för 

Bolaget, föreligger risk för väsentliga nedskrivningsbehov av Bolagets tillgångar. 

Bolaget lämnar inga officiella prognoser. 

Finansiell kalender  

2020-05-28 - Årsstämma 2020 

2020-08-28 - Delårsrapport januari-juni 2020 
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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 2019. 

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 2019 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. 

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 22 maj 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. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2020 kl. 08:30 CET. 
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Resultaträkning - Koncernen
jan-mars jan-mars jan-dec

Resultaträkning (Tkr) 2020 2019 2019

Nettoomsättning 6 140 40 084 92 046

Aktiverat arbete för egen räkning 2 784 6 009 26 777

Övriga rörelseintäkter 381 144 1 853

Summa intäkter 9 305 46 237 120 676

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -4 131 -35 425 -80 995

Personalkostnader -7 798 -10 231 -36 492

Övriga externa kostnader -9 590 -14 324 -44 971

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar
-5 136 -3 495 -23 320

Övriga rörelsekostnader 0 -1 380 -1 019

Summa rörelsens kostnader -26 655 -64 855 -186 797

Avkonsolidering av dotterbolag 0 0 606

Rörelseresultat -17 350 -18 618 -65 516

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 0 61

Räntekostnader och liknande resultatposter -778 -5 436 -12 738

Summa resultat från finansiella poster -777 -5 436 -12 677

Resultat efter finansiella poster -18 127 -24 054 -78 193

Skatt på årets resultat 0 0 0

Nettoresultat -18 127 -24 054 -78 193

Resultat per aktie, kr -0,12 -0,49 -0,80

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

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

Tillgångar (Tkr) 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 49 725 45 624 50 449

Patent, licenser samt liknande rättigheter 9 092 10 216 9 373

Goodwill 2 674 3 005 2 757

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 29 870 9 597 30 795

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 124 1 167 1 156

Pågående nyanläggning 0 11 300 0

Summa anläggningstillgångar 92 485 80 909 94 530

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 40 296 58 380 42 022

Förskott till leverantörer 0 6 762 0

40 296 65 142 42 022

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 777 22 194 5 736

Aktuella skattefordringar 698 520 223

Övriga kortfristiga fordringar 2 018 4 410 7 158

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 718 2 055 1 901

12 211 29 179 15 018

Kassa och bank 4 088 41 006 23 324

Summa omsättningstillgångar 56 595 135 327 80 364

Summa tillgångar 149 080 216 236 174 894

Eget kapital och skulder 2020-03-31 2019-03-31 2019-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 2 948 983 2 948

Övrigt tillskjutet kapital 400 043 248 867 400 043

Annat eget kapital inkl usive årets resultat -311 152 -207 654 -293 025

Summa eget kapital 91 839 42 196 109 966

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 35 347 30 593 35 639

Summa långfristiga skulder 35 347 30 593 35 639

Avsättningar

Avsättningar för garantier 4 838 11 762 5 259

Summa avsättningar 4 838 11 762 5 259

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 759 99 670 2 056

Leverantörsskulder 6 080 18 752 8 458

Övriga kortfristiga skulder 1 798 3 428 1 324

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 418 9 835 12 192

Summa kortfristiga skulder 17 055 131 685 24 030

Summa eget kapital och skulder 149 080 216 236 174 894
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Kassaflödesanalys - Koncernen
(Tkr) jan-mars jan-mars jan-dec

2020 2019 2019

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -17 350 -18 618 -65 516

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 5 176 6 007 18 362

Erhållen ränta 1 0 0

Erlagd ränta -640 -270 -13 074

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital
-12 813 -12 881 -60 228

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Minskning/ökning av varulager 1 726 -8 102 14 985

Minskning/ökning av kundfordringar -2 041 -4 232 12 134

Minskning/ökning av rörelsefordringar 4 847 -802 -3 717

Minskning/ökning av leverantörsskulder -2 378 -7 547 -17 659

Minskning/ökning av rörelseskulder -5 576 -3 741 6 680

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 235 -37 305 -47 805

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -308 -2 639 -15 597

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 784 -5 999 -26 838

Avkonsolidering dotterbolag 0 0 -1 032

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 092 -8 638 -43 467

Finansieringsverksamheten

Skulder till kreditinstitut -292 52 608 -42 016

Nyemissioner och teckningsoptioner 0 0 121 910

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -292 52 608 79 894

Periodens kassaflöde -19 619 6 665 -11 378

Valutaförändring i likvida medel 381 -1 380 -1 019

Förändring likvida medel -19 238 5 285 -12 397

Likvida medel vid periodens början 23 324 35 721 35 721

Likvida medel vid periodens slut 4 088 41 006 23 324
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Förändring i eget kapital - Koncernen

(Tkr) Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital

Annat eget kapital 

inklusive årets 

resultat

Summa eget 

kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 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

Periodens resultat 0 0 -78 193 -78 193

Utgående balans per 31 december 2019 2 948 400 043 -293 025 109 966

Ingående balans per 1 januari 2020 2 948 400 043 -293 025 109 966

Periodens resultat 0 0 -18 127 -18 127

Utgående balans per 31 mars 2020 2 948 400 043 -311 152 91 839

Nyckeltal - Koncernen
jan-mars jan-mars jan-dec

2020 2019 2019

Rörelsemarginal -282,6% -46,4% -71,2%

Nettomarginal -295,2% -60,0% -84,9%

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg.

Soliditet 61,6% 19,5% 62,9%

Resultat per aktie, kr -0,12 -0,49 -0,80

Eget kapital per aktie, kr 0,62 0,86 0,75

Kassaflöde per aktie, kr -0,11 -0,76 -0,49

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

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

Medelantal anställda 40 48 37

Kvartalsdata - Koncernen

Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018

Nettoomsättning, Tkr 6 140 7 549 11 709 32 703 40 084 41 809 33 205 53 685

Rörelseresultat, Tkr -17 350 -16 523 -12 443 -17 930 -18 618 -24 360 -14 597 1 033

Rörelsemarginal -282,6% 218,9% -106,3% -54,8% -46,4% -58,3% -44,0% 1,9%

Nettoresultat, Tkr -18 127 -17 139 -14 324 -22 675 -24 054 -26 838 -15 679 982

Nettomarginal -295,2% -227,0% -122,3% -69,3% -60,0% -64,2% -47,2% 1,8%

Orderingång 2 535 3 774 6 064 23 900 50 102 37 656 44 516 56 677

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

Soliditet 61,6% 62,9% 66,1% 53,2% 19,5% 34,4% 54,4% 57,1%

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

Eget kapital per aktie, kr 0,62 0,75 0,86 0,96 0,86 5,65 1,83 2,13

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