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BOKSLUTSRAPPORT 2018 
 
Perioden januari - december 2018 i sammandrag 

 Nettoomsättningen för 2018 var 186,3 Mkr (173,0) 

 EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,0 Mkr (-4,8)  

 EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 3,5 Mkr (-1,6) 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 Mkr (1,3) 

 Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2018 

 
Fjärde kvartalet 2018 i sammandrag 

 Nettoomsättningen för perioden oktober - december uppgick till 47,5 Mkr (48,4) 

 EBIT-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 0,7 Mkr (0,4) 

 EBITDA-resultat före extraordinär nedskrivning uppgick till 1,6 Mkr (1,2) 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,0 Mkr (1,3) 

 Extraordinär nedskrivning av bokfört värde på egenägda verktyg om 4,1 MSEK 

(resultatpåverkande) 

 Uppskrivning av bokfört värde på fastighet om 5,8 MSEK (ej resultatpåverkande) 

 

 
Kvartalsöversikt 
 

okt-dec 
2018 

jul-sep 
2018 

apr-jun 
2018 

jan-mar 
2018 

okt-dec 
2017 

Helår 
2018 

Nettoomsättning, Mkr 47,5 41,0 48,3 49,5 48,4 186,3 

EBIT (Rörelseresultat), Mkr -3,5 -2,0 0,6 0,8 0,4 -4,1 

EBIT (Rörelseresultat), Mkr * 0,7 -2,0 0,6 0,8 0,4 0,0 

EBITDA, Mkr -2,6 -1,0 1,5 1,7 1,2 -0,6 

EBITDA, Mkr * 1,6 -1,0 1,5 1,7 1,2 3,5 
       
EBIT-marginal (Rörelsemarginal), % neg neg 1,2 1,6 0,8 neg 

EBIT-marginal (Rörelsemarginal), % * 1,5 neg 1,2 1,6 0,8 0,0 

Resultat per aktie, kr neg neg 0,0 0,008 neg neg 

Resultat per aktie, kr * neg neg 0,0 0,008 neg neg 

* Exklusive extraordinär nedskrivning om 4,1 Mkr i kvartal 4 2018. 
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Kommentar från VD och koncernchef Martin West 
 

Under året har en klar förbättring av den operationella verksamheten skett 

Bolaget kan för helåret uppvisa en tillväxt med 7,7 % till en årsomsättning om 186,3 MSEK 

(173,0), där försäljning hänförlig till detaljtillverkning stod för 185,3 MSEK (169,3) respektive 
verktygstillverkning för 1,0 MSEK (3,7). För kvartal fyra uppgick den totala omsättningen till 47,5 

MSEK (48,4), där detaljtillverkningen stod för 47,4 MSEK (46,2) och verktygsförsäljningen för 0,0 
MSEK (2,2). Detaljförsäljningen har utvecklats mycket väl under året med en tillväxt på 9,5 %. 

Bolaget ser ingen avmattning inom sina kundsegment. Nya projekt, speciellt det stora och viktiga 
projektet tillsammans med Autoliv fortsätter att rampas upp, varför orderstocken kontinuerligt 

ökar från redan mycket höga nivåer. Verktygsförsäljningen kom in betydligt lägre än budgeterat för 
2018, men året visade sig vara lite av ett mellanår för verktygsupphandling inom fordonsindustrin. 
 

De förbättringar som successivt genomförts under året börjar nu ge resultat och den 

operationella verksamheten i bolaget uppvisar en klar förbättring under året. Under 2017 skedde 
en stor maskinskada på en av bolagets finklippningspressar som har orsakat kostnader om totalt 

cirka 5,5 MSEK, varav cirka 4,0 MSEK belastar resultatet 2018. Efter en bedömning, baserat på 
information från våra kunder, av framtida försäljningsvolymer och resultatbidrag för detaljer 

producerade ur egenägda verktyg väljer bolaget att under årets sista kvartal skriva ned det 
bokförda värdet på dessa verktyg med totalt cirka 4,1 MSEK. Justerat för maskinskadekostnad 

och extraordinär nedskrivning uppvisar bolaget ett EBIT-resultat för helåret om 4,0 MSEK 
respektive ett EBITDA-resultat om 7,5 MSEK, vilket speglar bolagets verkliga intjänandeförmåga.  
 

Dialog pågår med försäkringsbolaget gällande ersättning för maskinskadan. Vid positivt utfall 
kommer försäkringsersättningen i sin helhet redovisas som övrig rörelseintäkt i bolagets 

resultaträkning, det vill säga eventuell försäkringsersättning är inte intecknad i resultat- och 
balansräkningen. 
 

Under 2018 genomfördes en extern värdering av företagets fastighet i Ulricehamn. Värdet 

bedömdes uppgå till 39 MSEK, givet fastighetens attraktiva läge som är centralt och sjönära. 
Företaget väljer därför att skriva upp fastighetens bokförda värde från 19,2 MSEK till 25,0 MSEK. 

Denna uppskrivning har ingen påverkan på årets resultat.  

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018 

Den under sommaren genomförda nyemissionen om 2 000 264 aktier av serie B, vilken tillförde 

bolaget cirka 3,6 MSEK före emissionskostnader, registrerades av Bolagsverket. 
 

Bolaget investerade i en ny dragpress som kommer att utöka kapaciteten inom ett viktigt 

produktsegment. Pressen kommer att driftsättas under första kvartalet 2019. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 
Mkr 

okt-dec 
2018 

okt-dec 
2017  

 Helår 
2018 

 Helår 
2017 

Nettoomsättning 47,5 48,4 186,3 173,0 

Kostnad sålda varor -46,8 -43,8 -176,6 -163,2 

Bruttoresultat 0,7 4,6 9,7 9,8 

Försäljningskostnader -0,7 -1,0 -2,7 -4,5 

Administrationskostnader -3,1 -2.7 -10,6 -10,2 

Övriga rörelseintäkter/kostnader -0,4 -0,5 -0,5 0,1 

Rörelseresultat  -3,5 0,4 -4,1 -4,8 

Räntekostnader och liknande  -0,7 -0,7 -2,7 -2,5 

Resultat efter finansiella poster -4,2 -0,3 -6,8 -7,3 

Skatt  0,0 0,0 0,1 0,1 

Periodens resultat -4,2 -0,3 -6,7 -7,2 

 

Koncernens balansräkning i sammandrag 

 
Mkr 

 
31 december 2018 

 
31 december 2017 

TILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar 39,2 31,1 

Immateriella anläggningstillgångar 1,4 2,4 

Finansiella anläggningstillgångar 4,1 4,1 

Summa anläggningstillgångar 44,7 37,6 

Varulager 25,1 28,2 

Kortfristiga fordringar 35,3 37,2 

Kassa och bank 1,6 0,9 

Summa omsättningstillgångar 62,0 66,3 

SUMMA TILLGÅNGAR 106,7 103,9 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Aktiekapital 17,9 15,1 

Övrigt tillskjutet kapitel 13,6 13,6 

Annat eget kapital inkl. årets resultat -15,3 -14,1 

Summa eget kapital 16,2 14,6 

Uppskjutna skatteskulder 4,2 3,0 

Räntebärande långfristiga skulder 14,7 17,0 

Icke räntebärande. kortfristiga skulder 41,3 38,6 

Räntebärande kortfristiga skulder 29,3 30,7 

Summa skulder 90,5 89,3 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 106,7 103,9 

   
Ställda säkerheter   

Fastighetsinteckningar 27,2 27,2 

Företagsinteckningar 70,2 70,2 

Övrigt 25,6 27,1 

   
Ansvarsförbindelser 1,0 1,0 
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Förändring av koncernens egna kapital i sammandrag 

 
Mkr 

Helår 
2018 

Helår 
 2017 

Ingående eget kapital 21,8 21,8 

Nyemission efter emissionskostnader 3,2 –  

Uppskrivning fastighet 5,8 – 

Uppskjuten skatt uppskrivning fastighet -1,3 – 

Omräkningsdifferenser 0,6 0,0 

Periodens resultat -6,7 -7,2 

Utgående eget kapital 16,2 14,6 

 

Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag 

 
Mkr 

Helår 
2018 

Helår 
2017 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital och investeringar -3,2 -3,9 

Förändring av rörelsekapital 8,2 5,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,0 1,3 

Investeringsverksamhet -4,8 -3,1 

Kassaflöde efter investeringar 0,2 -1,8 

Finansieringsverksamheten 0,5 1,6 

Periodens kassaflöde 0,7 -0,2 
   
Likvida medel vid periodens ingång 0,9 1,1 

Likvida medel vid periodens slut 1,6 0,9 

 Per 2018-12-31 fanns ca 7,9 Mkr i outnyttjade krediter.  
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

 
Mkr 

okt-dec 
2018 

okt-dec 
2017  

 Helår 
2018 

Helår 
2017  

Nettoomsättning 43,0 44,4 169,3 156,7 

Kostnad sålda varor -40,9 -40,6 -161,8 -149,9 

Bruttoresultat 2,1 3,8 7,5 6,8 

Försäljningskostnader -0,6 -0,9 -2,4 -4,3 

Administrationskostnader -2,9 -2,5 -9,6 -9,2 

Övriga rörelseintäkter/kostnader -0,5 0,6 0,5 1,3 

Rörelseresultat  -1,9 1,0 -4,0 -5,4 

Räntekostnader och liknande  -0,6 -0,6 -2,6 -2,4 

Resultat efter finansiella poster -2,5 0,4 -6,6 -7,8 

Skatt  0,0 0,0 0,1 0,1 

Periodens resultat -2,5 0,4 -6,5 -7,7 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

Mkr 31 december 2018 31 december 2017 

TILLGÅNGAR   

Materiella anläggningstillgångar 37,2 29,0 

Immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,9 

Finansiella anläggningstillgångar 12,4 12,4 

Summa anläggningstillgångar 50,0 42,3 

Varulager 22,6 26,7 

Kortfristiga fordringar 31,3 34,0 

Fordringar koncernbolag 0,0 0,0 

Kassa och bank 0,6 0,0 

Summa omsättningstillgångar 54,5 60,7 

SUMMA TILLGÅNGAR 104,5 103,0 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Bundet eget kapital 32,3 25,4 

Fritt eget kapital -18,1 -12,4 

Summa eget kapital 14,2 13,0 

Uppskjutna skatteskulder 4,2 3,0 

Räntebärande långfristiga skulder 15,2 16,3 

Icke räntebärande kortfristiga skulder 40,4 38,2 

Skulder koncernbolag 2,2 3,1 

Räntebärande kortfristiga skulder 28,3 29,4 

Summa skulder 90,3 90,0 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 104,5 103,0 
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Koncernens nyckeltal i sammandrag 

 Helår 
2018 

Helår 
2017 

Rörelseresultat, Mkr -4,1 -4,8 

Rörelsemarginal, totalt % neg neg 

Resultat efter finansiella poster, Mkr -6,8 -7,3 

Vinstmarginal, %  neg neg 

Avkastning på operativt kapital, % neg neg 

Avkastning på eget kapital, % neg neg 

Soliditet, % 15 14 

Resultat per aktie, kr neg neg 

Eget kapital per aktie, kr 1,3 1,4 

Antal anställda 160 141 

Antal aktier vid slutet av perioden 12 802 466 10 802 202 

Genomsnittligt antal aktier under perioden 11 802 334 10 802 202 

 

Definitioner  

Rörelsemarginal 
Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning 

Vinstmarginal 
Resultat efter finansiella poster i förhållande till 
nettoomsättning 

Operativt kapital 
Balansomslutning minskad med likvida medel i form av 
kassa, bank och övriga finansiella tillgångar samt icke 
räntebärande skulder, beräknat som årsgenomsnitt 

Avkastning på operativt kapital 
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt operativt 
kapital 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter finansiella poster med avdrag för 22% 
schablonskatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital 

Soliditet 
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen 

Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier 

 

Redovisningsprinciper Koncern 

Bokslutsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

 
Kommande rapporter 

Delårsrapport för perioden januari - mars 2019 kommer att publiceras den 6:e maj 2019. 
 

Årsstämma kommer att hållas den 6:e maj, senast två veckor innan dess kommer årsredovisning 
finnas tillgänglig på hemsidan. 
 

Kompletterande information avseende koncernen finns på bolagets hemsida www.precomp.com 
 

Ulricehamn 28 februari 2019 

Precomp Solutions AB (publ) 

Styrelsen 
 

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB 

http://www.precomp.com/

