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DELÅRSRAPPORT 
1 januari – 30 juni 2020 
 
Första halvåret 2020 i sammandrag 

 Nettoomsättningen för första halvåret var 62,4 Mkr (97,4) 

 EBIT-resultatet för årets första sex månader uppgick till -3,1 Mkr (0,0) 

 EBITDA-resultatet för första halvåret uppgick till -0,9 Mkr (2,1) 

 Resultatet efter skatt uppgick till Mkr -4,3 (-1,3) 

 
Perioden april-juni 2020 i sammandrag 

 Nettoomsättningen för perioden april-juni blev 20,2 Mkr (47,7) 

 EBIT-resultatet för årets andra kvartal uppgick till -4,0 Mkr (-0,4) 

 EBITDA-resultatet för perioden uppgick till -1,1 Mkr (0,7) 

 Resultatet efter skatt uppgick till Mkr -4,5 Mkr (-1,1) 
 
 
 

Halvårsöversikt 
 

jan - jun 
2020 

jul - dec 
2019 

jan - jun 
2019 

jul - dec 
2018 

Nettoomsättning, Mkr 62,4 80,7 97,4 88,5 

EBIT (Rörelseresultat), Mkr -3,1 -1,0 0,0 -5,5 

EBITDA, Mkr -0,9 0,7 2,1 -3,6 

EBIT-marginal (Rörelsemarginal), % neg neg 0,0 neg 

Resultat per aktie, kr neg neg neg neg 

 
 
 

Kvartalsöversikt 
 

apr - jun 
2020 

jan - mar 
2020 

okt - dec  
2019 

jul - sep 
2019 

apr - jun 
2019 

Helår 
2019 

Nettoomsättning, Mkr 20,2 42,2 41,2 39,5 47,7 178,1 

EBIT (Rörelseresultat), Mkr -4,0 0,9 -0,6 -0,4 -0,4 -1,0 

EBITDA, Mkr -2,9 2,0 0,0 0,7 0,7 2,8 

EBIT-marginal (Rörelsemarginal), % neg 2,1 neg neg neg neg 

Resultat per aktie, kr neg 0,0 neg neg neg neg 
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Kommentar från VD och koncernchef Peter Sprigg 
 

Det andra kvartalet 2020 kännetecknas av Covid-19 pandemin som är en humanitär kris där vi 
har fokuserat på hälsa och säkerhet i företaget. Dess negativa effekter på samhället och den 

ekonomiska utvecklingen gav en betydande påverkan på våra kunders behov av produkter, vilket 
resulterade i en justerad nettoomsättning för första halvåret om 62,4 Mkr (97,4), en minskning 

med 36 % mot 2019 för perioden. Kvartalets omsättning uppgår till 20,2 Mkr (47,7), en 
minskning med 58 % mot 2019. Rörelseresultatet för halvåret uppgår till minus 3,1 Mkr (0,0), 

och EBITDA till minus 0,9 Mkr (2,1). 

Den snabba utvecklingen av pandemin och den stora påverkan inom bl.a. fordonsindustrin 

medförde att leveranser till kundsegmentet stod mer eller mindre stilla under april och stora delar 
av maj. Pandemin gav en kraftig påverkan på vår finansiella utveckling i kvartalet. Återstarten i 

slutet av maj genomsyrades av en volatil upprampning, där dagliga förändringar av volymer och 
behov skapade stora utmaningar för vår verksamhet. Det har varit en tät dialog i hela 

leverantörskedjan för att klara av kundbehov i ständiga förändringar. Våra leveranser mot kunder, 
som inte tillhör fordonsindustrin, har även dessa påverkats, men inte på liknande nivå, vilket bidrog 

till vår omsättning under månaderna april och maj. Under juni har en återhämtning skett och våra 
leveranser till segmentet fordonsindustrin likväl som orderstock ökade under slutet av kvartalet. 

Jag är stolt över vår organisation som har klarat av att hantera stora förändringar i vår 
verksamhet tillsammans med en fokuserad strategisk långsiktighet i verksamheten.  

Påverkan i vår verksamhet medförde att vi utlyste varsel av 20 personer som kommunicerades 25 
maj genom en pressrelease vilket gav ett utfallet på 15 personer i vår svenska verksamhet. Vi har 

under kvartalet använt oss av korttidspermittering och vi har av Tillväxtverket fått utbetalt 1,3 Mkr 
för april månad. Korttidspermitteringen har fortsatt under hela kvartalet. En långsamhet hos 

Tillväxtverket medför att vi ännu ej tagit del av utbetalningar för maj och juni vilket påverkat vår 
likviditet negativt. Vi har i vårt resultat inkluderat intäkter från Tillväxtverket uppgående till 2 Mkr i 

förväntad utbetalning för maj och juni. En översyn av alla utgifter och planerade investeringar har 
under kvartalet genomförts, med fokus på kostnadsbesparingar. 

 
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020 

Påverkan av pandemin Covid-19 har under kvartalet varit betydande på både försäljning och 
resultat. 

 
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång 

Precomp Solutions huvudägare Precomp Holding har avyttrat sina aktier till en grupp investerare 
som har skjutit till 10 Mkr i form av ett aktieägarlån till bolaget, som kommunicerades 13 juli i en 

pressrelease. Vi har även tagit del av statens omställningsstöd som har utbetalts under juli 
uppgående till 0,54 Mkr. 

 
Utsikter för helåret 2020 

Inga utsikter kan ges förrän effekterna av Covid-19 kan bedömas tydligare och vilken påverkan den 
ger bolaget för året. 
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 
Mkr 

apr - jun 
2020 

apr - jun 
2019 

jan - jun 
2020 

jan - jun 
2019 

Helår 
2019 

Nettoomsättning 20,2 47,7 62,4 97,4 178,1 

Kostnad sålda varor -23,6 -43,9 -62,1 -90,2 -166,8 

Bruttoresultat -3,4 3,8 0,3 7,2 11,3 

Försäljningskostnader -1,0 -1,3 -2,0 -2,1 -4,0 

Administrationskostnader -3,0 -2,7 -5,4 -5,3 -9,8 

Övriga rörelseintäkter/kostnader 3,4 -0,2 4,0 0,2 1,5 

Rörelseresultat  -4,0 -0,4 -3,1 0,0 -1,0 

Räntekostnader och liknande  -0,6 -0,7 -1,3 -1,4 -2,9 

Resultat efter finansiella poster -4,6 -1,1 -4,4 -1,4 -3,9 

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

Periodens resultat -4,5 -1,1 -4,3 -1,3 -3,8 

 

Koncernens balansräkning i sammandrag 

Mkr 30 juni 2020 30 juni 2019 31 dec 2019 

TILLGÅNGAR  
  

Materiella anläggningstillgångar 40,6 38,2 42,3 

Immateriella anläggningstillgångar 0,6 1,2 0,9 

Finansiella anläggningstillgångar 4,1 4,1 4,1 

Summa anläggningstillgångar 45,3 43,5 47,3 

Varulager 18,6 21,6 18,8 

Kortfristiga fordringar 24,9 42,4 37,2 

Kassa och bank 0,9 0,3 0,4 

Summa omsättningstillgångar 44,4 64,3 56,4 

SUMMA TILLGÅNGAR 89,7 107,8 103,7 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Aktiekapital 17,9 17,9 17,9 

Övrigt tillskjutet kapitel 13,6 13,6 13,6 

Annat eget kapital inkl. årets resultat -20,9 -16,2 -16,5 

Summa eget kapital 10,6 15,3 15,0 

Uppskjutna skatteskulder 4,6 4,1 4,7 

Räntebärande långfristiga skulder 12,6 13,6 12,8 

Icke räntebärande kortfristiga skulder 40,9 43,8 39,1 

Räntebärande kortfristiga skulder 21,0 31,0 32,1 

Summa skulder 79,1 92,5 88,7 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 89,7 107,8 103,7 

    
Ställda säkerheter    

Fastighetsinteckningar 27,2 27,2 27,2 

Företagsinteckningar 70,2 70,2 70,2 

Övrigt 14,9 29,3 21,0 

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

 
Mkr 

jan - jun 
2020 

jan - jun  
2019 

Helår 
 2019 

Ingående eget kapital 15,0 16,2 16,2 

Uppskrivning fastighet   3,0 

Uppskjuten skatt uppskrivning fastighet   -0,6 

Omräkningsdifferenser -0,1 0,4 0,2 

Periodens resultat -4,3 -1,3 -3,8 

Utgående eget kapital 10,6 15,3 15,0 

 
Koncernens kassaflödesanalyser i sammandrag 

 
Mkr 

jan - jun 
2020 

jan - jun 
2019 

Helår 
2019 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital och investeringar -2,3 0,8 0,2 

Förändring av rörelsekapital 14,4 -0,9 -0,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 12,1 -0,1 0,0 

Investeringsverksamhet -0,2 -0,9 -1,1 

Kassaflöde efter investeringar 11,9 -1,0 -1,1 

Finansieringsverksamheten -11,4 -0,3 -0,1 

Periodens kassaflöde 0,5 -1,3 -1,2 
    
Likvida medel vid periodens ingång 0,4 1,6 1,6 

Likvida medel vid periodens slut 0,9 0,3 0,4 
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag 

 
Mkr 

apr - jun 
2020 

apr - jun 
2019 

jan - jun 
2020 

jan - jun 
2019 

 Helår 
2019 

Nettoomsättning 19,6 43,3 57,5 89,4 162,4 

Kostnad sålda varor -23,1 -39,9 -58,3 -83,8 -153,1 

Bruttoresultat -3,5 3,4 -0,8 5,6 9,3 

Försäljningskostnader -0,8 -1,2 -1,6 -1,8 -3,2 

Administrationskostnader -2,7 -2,5 -4,9 -4,8 -8,8 

Övriga rörelseintäkter/kostnader 3,5 0,1 4,5 0,8 2,4 

Rörelseresultat -3,5 -0,2 -2,8 -0,2 -0,3 

Räntekostnader och liknande  -0,7 -0,6 -1,3 -1,3 -2,8 

Resultat efter finansiella poster -4,2 -0,8 -4,1 -1,5 -3,1 

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

Periodens resultat -4,1 -0,7 -4,0 -1,4 -3,0 

 

Moderbolagets balansräkning i sammandrag 

Mkr 30 juni 2020 30 juni 2019 31 dec 2019 

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar 39,6 36,5 41,0 

Immateriella anläggningstillgångar 0,3 0,4 0,3 

Finansiella anläggningstillgångar 12,4 12,4 12,4 

Summa anläggningstillgångar 52,3 49,3 53,7 

Varulager 15,9 18,6 16,2 

Kortfristiga fordringar 23,5 38,0 34,2 

Kassa och bank 0,4 0,0 0,0 

Summa omsättningstillgångar 39,8 56,6 50,4 

SUMMA TILLGÅNGAR 92,1 105,9 104,1 

     
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Bundet eget kapital 33,8 32,0 34,0 

Fritt eget kapital -24,1 -19,2 -20,4 

Summa eget kapital 9,7 12,8 13,6 

Uppskjutna skatteskulder 4,6 4,1 4,7 

Räntebärande långfristiga skulder 12,5 13,1 12,5 

Icke räntebärande kortfristiga skulder 39,8 42,4 38,4 

Skulder koncernbolag 5,0 3,1 3,5 

Räntebärande kortfristiga skulder 20,5 30,4 31,4 

Summa skulder 82,4 93,1 90,5 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 92,1 105,90 104,1 
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Koncernens nyckeltal i sammandrag 

 
Mkr 

jan - jun 
2020 

jan - jun 
2019 

Helår 
2019 

Rörelseresultat, Mkr -3,1 0,0 -1,0 

Rörelsemarginal, % neg 0,0 neg 

Resultat efter finansiella poster, Mkr -4,4 -1,3 -3,9 

Vinstmarginal, %  neg neg neg 

Avkastning på operativt kapital, % neg 0,0 neg 

Avkastning på eget kapital, % neg neg neg 

Soliditet, % 14 14 15 

Resultat per aktie, kr neg neg neg 

Eget kapital per aktie, kr 0,8 1,2 1,2 

Antal anställda 138 152 141 

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

Genomsnittligt antal aktier under perioden 12 802 466 12 802 466 12 802 466 

 

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 

Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

 

Kommande rapporter 

Delårsrapport för perioden juli-september 2020 kommer att publiceras den 4:e November 

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

Ulricehamn 21:a augusti 2020 

Precomp Solutions AB (publ) 

Styrelsen 
 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB 

http://www.precomp.com/

