
Delårsrapport 
1 januari – 31 mars 2020

Inzile AB (publ)

Första kvartalet 2020 i korthet
 
• Produktionsmålet för 2020 höjdes från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %.

• En plan upprättades för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.

• Inzile och Bosch ingick samarbetsavtal avseende service.
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Första kvartalet i siffror
 
• Nettoomsättningen var oförändrat 0 (0) SEK

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,1 (-1,9) MSEK

• Periodens resultat uppgick till -10,1 (-1,9) MSEK

• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,81 (-0,33) SEK

Händelser under perioden

Inzile har höjt produktionsmålet för 2020 från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %. Den starka efterfrågan på 
företagets produkter inom samtliga segment på den svenska marknaden indikerar tydligt att Inzile kan sälja mer 
än den ökade målvolymen. Bolaget har en plan klar för finansiering av det ökade rörelsekapitalbehovet.

Inzile och Bosch har ingått samarbetsavtal avseende service av Inziles eldrivna arbets- och transportfordon på 
den svenska marknaden. Bosch närvaro på övriga europeiska marknader kommer även att underlätta Inziles 
internationella expansion.  

Händelser efter perioden

Inzile meddelade den 2 april 2020 att bolaget, trots det rådande världsläget, arbetar vidare med full kraft för att 
nå uppsatta mål. Inziles plan om en produktion av 360 fordon för innevarande år ligger fast och liksom tidigare 
meddelats innebär detta att merparten av tillverkningen kommer att ske under hösten 2020. 
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VD Ragnar Åhgren kommenterar första kvartalet 2020
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När vi nu summerar det första kvartalet kan vi
konstatera att det mesta som planerats har kommit
på plats när det gäller försäljningsarbetet med många 
leads på vår plattform, nya order samt att produktions-
linan byggts upp och fungerar precis som planerat.
På kort sikt är det dock frustrerande att fordon som står 
färdiga inte kunnat levereras till kund, vilket temporärt 
omöjliggör att försäljningen kommer in i böckerna. 

Bakgrunden till denna försening består till viss del av 
att avtalet med Bosch Car Service inte blev klart förrän 
i februari 2020 vilket i sin tur innebar att utbildning
av servicetekniker inte kunde starta i tid.
Coronaepidemien stoppade därefter all möjlighet att 
överhuvudtaget utbilda servicetekniker. För oss är det 
väsentligt att kunna erbjuda förstklassig service när vi 
levererat till kund. 
Försenade materialleveranser till vår underleverantör 
för tillverkning av skåp har också gjort sitt till.
En tredje orsak rör certifieringsprocessen. Den löper på 
planenligt när det gäller EU-certifiering och rörande den 
svenska certifieringen är den klar gentemot Transport-
styrelsen med ett undantag. Elsäkerhetsverket har fått 
på sitt bord att bedöma emitterad radiostrålning från 
en komponent och denna handläggning har blivit 
försenad. Denna detalj bedöms dock bli åtgärdad 
inom några veckor. 

Marknad och försäljning 
Under första delen av kvartalet visades vårt fordon 
upp för potentiella kunder och Inzile ställde ut på 
Fastighetsmässan i Malmö som är Nordens ledande 
mötesplats för aktörer inom drift, förvaltning, under-
håll, energi, miljö och digitalisering. Besökarna utgörs 
bland andra av privata och kommunala fastighets- 
och elbolag.  
Inziles PRO4 Work som visades upp i montern väckte 
stort intresse under de två dagar som mässan pågick. 
Det bokades ett flertal uppföljande möten samt prov-

Vi möter en stark efterfrågan på företagets produkter inom 
samtliga segment vilket är mycket positivt. Vi har därför, som 
tidigare meddelats, tagit beslut om att höja produktionsmålet 
för innevarande år från 260 till 360 fordon, en ökning med 38 %.  
Produktionsökningen medför ett ökat behov av rörelsekapital, 
vilket kräver ytterligare finansiering. Bolaget har i samråd med 
banker och finansiella rådgivare arbetat fram en plan för detta 
vilken innebär en finansiering om 45-50 MSEK, via lån och en 
riktad nyemission.

körningar hos potentiella kunder runt om i Sverige. 
Mässan gav oss ytterligare ett kvitto på att vi ligger rätt 
i tiden med vår produkt och att behovet av eldrivna 
arbetsfordon i städer och tätorter är stort.
Över 40 leads har också erhållits på vår plattform 
under kvartalet där potentiella kunder bygger upp 
hur Pro4 skall utrustas. Totalt har mer än 500 personer 
byggt fordon på vår plattform så här långt.
Covid-19 har inneburit och innebär fortsatt starkt
begränsade möjligheter att träffa kunder för prov-
körningar vilket är mycket viktigt inför order
och upphandlingar.
Som ovan beskrivits ingick Inzile och Bosch i februari 
2020 ett samarbetsavtal vilket omfattar service av 
Inziles eldrivna arbets- och transportfordon på den 
svenska marknaden. Tack vare samarbetet med Bosch 
Car Service säkerställer Inzile i kombination med sitt 
serviceavtal att kunderna alltid får ett förstklassigt 
omhändertagande. Bosch Car Service kommer på 
utvalda orter även agera leveranspartner till
Inziles kunder.
Genom Bosch storlek, kompetens och inflytande 
inom den internationella fordonsindustrin får Inzile en 
partner som ger företaget förutsättningar att etablera 
sig som långsiktig leverantör inom segmentet EUV 
(Electric Utility Vehicle). Bosch närvaro på övriga
europeiska marknader kommer även att underlätta 
Inziles internationella expansion.

Mot serietillverkning 
Produktionslinan är i princip klar i fabriken och
de första fordonen har tillverkats på plats. 
Linan består av sex effektiva, manuella monterings-
stationer i en rak, synkron lina med materialet i
anslutning till respektive station. Runt linan sker pre-
fabricering av bland annat hytter, instrumentbräda och 
övrigt förmontage, noga utplacerade för att optimera 
effektiviteten. Fördelen med denna produktions-
uppbyggnad är att montörerna lär sig de olika
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momenten snabbt, tack vare färre arbetsmoment
per station. Vidare finns en station för ny personal 
som snabbt kan utbildas i montage och säkerhets-
frågor innan de tar klivet in i huvudlinan. Väsentliga 
pågående arbeten är framtagande av monterings-
anvisningar och underlag för serviceverkstäder. Enligt 
plan fortsätter också arbetet med att rekrytera och 
utbilda montörer. 

Nya medarbetare
Rekrytering av montörer har fortsatt även under detta 
kvartal och antal anställda uppgår per slutet av april till 
22 personer. Vi får varje vecka många intressanta spon-
tanansökningar till bolaget vilket är mycket positivt.

Finansiell ställning
Eftersom vi lägger stor vikt på kvalitet har tiden att 
säkerställa fordonets alla funktioner tagit längre tid än 
vi förutsett för provning och testning. Covid-19 har
under mars månad därutöver medfört ytterligare en 
del förseningar. Första kvartalet blev därför utan intäkter. 
Kvartalets kostnader är till större delen hänförliga till 
starten av vår produktionslina samt till produktions-
relaterade utvecklingsarbeten. Nettoresultatet för
första kvartalet uppgick till -10,1 Mkr. Kassan uppgick 

vid kvartalets slut till 3,1 Mkr, vilket är i linje med
bolagets likviditetsplan. Soliditeten uppgick till 45,9%.

Effekter av Covid-19 på Inziles verksamhet
Inzile har, trots det rådande världsläget, arbetat vidare 
med full kraft för att nå uppsatta mål. Oberoende
av Covid-19 är trenden att efterfrågan av fossilfria
transporter fortsätter att öka. Inzile har drabbats av 
vissa leveransförseningar från underleverantörer men 
då företaget befinner sig i en startfas vad gäller
tillverkningen ligger fokus under våren som tidigare 
på nyanställning och utbildning av montörer.

Personliga reflektioner
Att se hur tillverkningen nu sätter igång i vår fabrik 
i Västervik känns mycket stimulerande. Det första 
fordonet som skall levereras till Bring är nu folierat i 
deras gröna färg och leverans är nära förestående. 
Det är så efterlängtat och allt arbete fokuseras nu på 
att årsproduktionen av de 360 fordonen skall fungera 
så smärtfritt och effektivt som möjligt.

Västervik, april 2020
Ragnar Åhgren
VD



Finansiellt sammandrag
 

  Nettoomsättning, SEK 

  Rörelseresultat (EBIT), SEK 

  Periodens resultat, SEK 

  Resultat per aktie före utspädning, SEK 

  Resultat per aktie efter utspädning, SEK 

  Likvida medel, SEK 

  Periodens kassaflöde från den löpande

  verksamheten, SEK 

  Eget kapital, SEK

  Balansomslutning, SEK

  Soliditet, % 

  Totalt antal aktier, st

  Genomsnittligt antal aktier, st 

  Genomsnittligt antal anställda 

  0

-10 078 804

-10 078 924

-0,81

-0,81

3 117 720  

-10 657 498

9 598 859

20 904 259

45,9

12 485 644

12 485 644

18

  0

-1 887 151

-1 887 151

-0,33

-0,33

2 927 321

-2 333 274

12 997 373

24 180 779

53,8

6 680 670

5 675 047

7
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Definitioner

Nettoomsättning
Intäkter avseende sålda varor i huvudverksamheten

Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt

Likvida medel
Kassa och banktillgodohavanden

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten

Soliditet
Eget kapital som andel av totala tillgångar. Ger en bild av hur mycket av företagets tillgångar som finansierats 
med eget kapital och visar företagets betalningsförmåga på lång sikt.

Genomsnittligt antal anställda
Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.

Resultat per aktie före och efter utspädning
Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning 
Om resultatet är negativt används antal aktier före utspädning även för beräkningen efter utspädning.

Jan - Mar 2020 Jan - Mar 2019

  0

-50 642 657

-50 644 244

-5,35

-5,35

12 337 026 

-34 491 716

19 677 783

27 067 232

72,7

12 485 644

9 465 986

9

Helår 2019
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Kort om Inzile
 
Inzile är ett svenskt företag som utvecklar, tillverkar och säljer eldrivna lätta lastbilar (klass N1). Bolaget utvecklar 
fossilfria, modulära transport- och servicelösningar för dagens och morgondagens behov. 

Inzile grundades 2012 med en stark vilja att driva förändring i arbetsfordonssektorn. Teamet bakom företaget 
består av några av Skandinaviens ledande auktoriteter inom fossilfria fordon, digitalisering, tillverkning och 
inköp. Inziles fordon är byggda för att klara av tuffa uppgifter under alla årstider och uppfyller höga krav på 
förarsäkerhet och miljöstandarder.

Bolaget har sitt huvudkontor och sin produktionsanläggning i Västervik, Småland.  Dessutom finns ytterligare två 
kontor, ett i Göteborg där en stor del av utvecklingsarbetet sker samt ett i Stockholm där företagets sälj- och 
marknadsavdelning ligger. 

För mer information, vänligen besök www.inzile.com
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Finansiell översikt
Januari - Mars 2020

Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) SEK för det
första kvartalet. 

Rörelsekostnader
Rörelsens kostnader uppgick till -11,0 (-2,2) MSEK
för det första kvartalet. Kostnaderna är huvudsakligen 
relaterade till förberedelser för serieproduktion
av Pro4.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,1 (-1,9) MSEK.

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -10,1 (-1,9) MSEK
motsvarande ett resultat per aktie om -0,81 (-0,33) SEK.

Kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick under perioden till -10,7 (-2,3) MSEK.

Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 31 mars 2020
till 20,9 (24,2) MSEK.

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2020
till 3,1 (2,9) MSEK. Efter balansdagen har bolaget 
beviljats en kreditlina om 5 MSEK från Erik Penser Bank 
AB samt 1,5 MSEK från Alioth AB. Kassan per dags dato 
är 4,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 45,9 (53,8) procent 
vid periodens utgång.

Medarbetare
Antal anställda uppgick per den 31 mars 2020 till 18 
personer, jämfört med 7 personer vid utgången av 
motsvarande period föregående år.

Principer för delårsrapportens upprättande
Räkenskaperna i Inziles delårsrapport har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen (ÅRL) och enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2012:1 (K3).

Aktien
Inzile AB (publ) handlas sedan den 27 juni 2019 på 
Nasdaq First North Growth Market.
Antal utestående aktier uppgick per den 31 mars 2020 
till 12 485 644.

Teckningsoptioner
Per den 31 mars 2020 fanns 5 386 125 stycken
utestående teckningsoptioner av serie 2019/2020 
med lösenperiod 1-30 augusti 2020.

Sammanlagt berättigar teckningsoptionerna till 
teckning av totalt 2 693 063 aktier. Efter full teckning 
uppgår antal utestående aktier till 15 178 707.

Teckningsoptionerna handlas sedan den 22 juli 2019 
på Nasdaq First North Growth Market.

Risker
Inziles riskfaktorer har inte förändrats sedan
senaste årsredovisning,

Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte granskats av
bolagets revisor.

Certified Advisor
FNCA Sweden AB är Inziles Certified Advisor.
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Johan Svärd, 
Styrelseordförande

Ragnar Åhgren, 
VD & Styrelseledamot

Meg Tivéus, 
Styrelseledamot

Vivianne Holm, 
Styrelseledamot

Anders Aspegren, 
Styrelseledamot

Stockholm, den 29 april 2020

Inzile AB (publ)
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  Nettoomsättning 

  Förändring av varulager

  Övriga rörelseintäkter 

  Aktiverat arbete för egen räkning

  Summa intäkter

  Rörelsens kostnader

  Råvaror och förnödenheter 

  Övriga externa kostnader 

  Personalkostnader

  Avskrivningar

  Övriga rörelsekostnader

  Summa kostnader 

  Rörelseresultat

  Ränteintäkter

  Räntekostnader

  Resultat efter fin poster 

  Periodens resultat 
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  Resultaträkning (SEK)  

0  

850 494

25 003  

0  

875 497  

-2 354 711  

-4 847 168

-3 611 105  

-136 241  

-5 076  

-10 954 301  

-10 078 804  

-120  

-10 078 924  

-10 078 924  

0 

12 923  

276 343 

289 266  

-837 428 

-1 319 137 

-9 745 

-10 107 

-2 176 417

-1 887 151  

 

-1 887 151 

-1 887 151 

 0 

80 187      

 445 073

525 260   

-25 639 431

-7 755 952 

-17 722 617 

-49 918      

-51 167 917  

-50 642 657 

-1 587 

-50 644 244      

-50 644 244 

Jan - Mar  2020 Jan - Mar  2019 Helår 2019
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  Anläggningstillgångar

  Balanserade utvecklingskostnader

  Övr imm anl tillgångar 

  Summa immaterialla anläggningstillgångar

  

  Nedlagda utgifter på annans fastighet

  Maskiner och andra tekniska anl tillg

  Inventarier 

  Summa materiella anläggningstillgångar

  

  Summa anläggningstillgångar 

  Kortfristiga fordringar

  Varulager

  Kundfodringar 
  Övriga fordringar 

  Förutbetalda kostnader och uppl intäkter 

  Summa kortfristiga fordringar 

 
  Kassa och bank 
  

  Summa omsättningstillgångar 

  Summa Tillgångar 
 
  Eget kapital 

  Aktiekapital 

  Fond för utvecklingsutgifter 

 

  Balanserat resultat 

  Periodens resultat 
  Summa eget kapital 

 

  Långfristiga skulder 

  Kortfristiga skulder 

  Leverantörsskulder 

  Övriga kortfristiga skulder 

  Upplupna kostnader och förutb intäkter 

  Summa kortfristiga skulder 

  Summa eget kapital och skulder 
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  Balansräkning (SEK)    2020-03-31 2019-12-312019-03-31

8 385 198

8 385 198

790 758

1 221 565

83 339

2 095 662

10 480 860

6 075 476

15 000

884 651

330 552

7 305 679

3 117 720

10 423 399

20 904 259

1 248 564

8 385 198

10 044 021

-10 078 924

9 598 859

5 000 000

3 310 822

546 472

2 448 106

6 305 400

20 904 259

5 073 389

7 561

5 080 950

1 297 037

677 305

1 974 342

7 055 292

4 766 966

15 000

2 766 575

126 373

7 674 914

12 337 026

20 011 940

27 067 232

1 248 564

5 073 389

64 000 073

-50 644 243

19 677 783

0

4 360 816

541 162

2 487 471

7 389 449

27 067 232

    

20 272 559

12 741

20 285 300

5 983

57 626

63 609

20 348 909

0

0

751 663

152 886

904 549

2 927 321

3 831 870

24 180 779

668 067

16 145 746

-1 929 289

-1 887 151

12 997 373    

9 450 000

952 078

255 364

525 964

 1 733 406    

24 180 779
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  Eget kapital vid periodens ingång 

  Periodens resultat 

  Nyemission

  Eget kapital vid periodens utgång
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  Förändring i eget kapital (SEK)      2020-03-31 2019-03-31

19 677 783

-10 078 924

0

9 598 859

14 884 524

-1 887 151

0

12 997 373
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Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar/nedskrivningar

Utrangeringar 

Erlagd ränta 

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital 

Kassaflödesförändringar i rörelsekapitalet
Minskning (+)/ökning (-) av varulager

Minskning (+)/ökning (-) av kundfordringar

Minskning (+)/ökning (-) av övr. kortfristiga fordringar

Minskning (-)/ökning (+) av leverantörskulder

Minskning (-)/ökning (+) av övr. kortfristiga skulder 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar  

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission

Erhållet aktieägartillskott

Amortering av lån

Upptagna lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde 
  

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

  Kassaflödesanalys (SEK)     

-50 642 657

0

17 713 996

0

-1 587 

-32 930 248

-4 766 966

-2 812

-2 102 573

3 213 793

2 097 090

-34 491 716

-7 013 580

0

-7 013 580

55 437 502

0

-9 450 000

4 000 000

49 987 502

8 482 206

3 854 820

12 337 026 

-1 887 151

9 745

-1 877 406

12 188

-122 896

-194 945

-150 215

-2 333 274

-2 594 226

-2 594 226

4 000 000

4 000 000

-927 500

3 854 820

2 927 321 

-10 078 804

136 241

-120

-9 942 683

-1 308 510

1 677 745

-1 049 994

-34 056

-10 657 498

-3 561 809

-3 561 809

5 000 000

5 000 000

-9 219 306

12 337 026

3 117 720 

Q1  2020 Q1  2019 Helår 2019
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Finansiell kalender
 
Årsstämma     30 juni 2020 
Kvartal 2, 2020     14 augusti 2020
Kvartal 3, 2020          17 november 2020
Kvartal 4, 2020     19 februari 2021 

Kontaktuppgifter

Frågor kring rapporten:

Ragnar Åhgren, CEO
Tel: +46 (0) 73 356 89 89
E-post: ragnar.ahgren@inzile.com

Peter Wergens, CFO
Tel: +46 (0) 733 25 75 04
E-post: peter.wergens@inzile.com

Inzile AB (publ)
Box 55
SE-593 32 Västervik

Inzile AB (publ)            Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020


