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Delårsrapport januari – mars 2020
Amnode AB (publ)

VD:s kommentar

Januari-mars
•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 16,0 MSEK (21,4)
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA uppgick till 0,4
MSEK (1,7)
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 MSEK (0,7)
Resultat efter skatt blev -0,7 MSEK (0,3)
Resultat per aktie blev - 0,00 SEK (0,00).
Soliditeten uppgick vid periodens slut till 33,3 % (29,1)
Eget kapital per aktie uppgår till SEK 0,012 (0,06).

Väsentliga händelser under perioden
•
•

•

Styrelsen beslutade den 21 januari 2020 att anta nya
finansiella mål.
Den under december beslutade företrädesemissionen
övertecknades och tillförde 9 043 TSEK till Amnode före
emissionskostnader. Emissionen registrerades den 2 april
2020.
Den 20 februari 2020 beslutade disciplinnämnden på
Spotlight Stock Market tilldela Amnode en allvarlig erinran
som också innebär ett vite motsvarande en årsavgift som
uppgår till 240 TSEK.

Händelser efter balansdagen
•

Den 23 april 2020 offentliggjorde Amnodes styrelse att det
förelåg osäkerhet kring Amnodes finansiella ställning och
att det fanns en risk att verksamheten inte kunde
finansieras i tolv månader framöver mot bakgrund av att
Amnode liksom flertalet andra verkstadsföretag såg stora
nerdragningar av sina utleveranser och därmed
faktureringsvolymer som en följd av Corona virusets
framfart vilket föranledde produktionsstopp hos
merparten av Amnodes stora kunder. Dock med ett
förtydligande att den stora osäkerheten i allmänhet, för
våra kunder och därmed förutsättningarna för Amnode,
framförallt avser utvecklingen efter sommaren, under Q3
och Q4, dvs de kommande 12 månaderna.

Vår aktie
•

Volymvägt genomsnittlig avslutskurs för kvartal 1 2020, var
per aktie 0,02 SEK (7 560 avslut).

Nyckeltal
Nettoomsättning, Tsek
Nettoomsättningstillväxt %
Rörelseresultat EBITDA, Tsek
Rörelsemarginal EBITDA %
Rörelseresultat, Tsek
Rörelsemarginal %

Q 1 2020
15 963
-25,6
418
2,6
-348
-2,2

Q 1 2019
21 449
9,8
1 650
7,7
750
3,5
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2019
68 406
-12,3
-9 155
-13,4
-14 314
-18,6

” Året började enligt plan och kommunicerade mål uppnåddes,
sedan slog Covid19 till i hela samhället. Även om våra stora
kunder så sakta har börjat ta emot våra leveranser så är
osäkerheten fortsatt väldigt stor vart detta tar vägen, inte bara
för Amnode, utan för hela den exportberoende
verkstadsindustrin som är våra kunder. Att kvartalet ändå gav
ett positivt EBITDA visar att Amnodes åtgärder 2019, den nya
inriktningen och prishöjningar har i någon mån tagit skruv så
långt. Vi hoppas fortsatt vara på väg mot en lönsam mindre
svenskt verkstadsföretag med fokus på den globala tunga
fordonsindustrins behov.
Amnode har vidtaget samtliga åtgärder som vi förfogar över,
permitterat, varslat, stängt ner, utbildat och börjat producera
igen. Tack vara våra aktieägare och den emission vi
genomförde mars-april tillsammans med samhällets olika
stödåtgärder står vi fortsatt upp. Men vår orderstock och
likviditet, som skulle gå till maskininvesteringar, är kraftigt
reducerad. Vi tror visserligen att volymer som vi tappat som i
stunder uppgick till - 44% och i denna rapport är ca - 25% för
kvartalet jämfört med 2019, kommer att komma tillbaka. I
vilken takt och på vilken ny årsvolym våra kunder kommer att
planera och bestämma sig för, är frågan som ingen idag kan
vare sig besvara eller estimera. Efter perioden slut har
Amnode följaktligen kommunicerat den stora osäkerheten i
vår rörelsefinansiering de kommande 12 månaderna som en
direkt följd av Corona viruset. Amnode kommer inte anta
eventuell ny strategi eller eventuella nya finansiella mål innan
marknadssituationen har stabiliserats och effekterna av
sjukdomen Covid 19 på Amnode och våra kunder kan
överblickas. Om styrelsen beslutar att justera tidigare
kommunicerade strategi och/eller finansiella mål kommer
detta att kommuniceras av Amnode.
Det är glädjande att se att våra kunder faktiskt kommer
tillbaka och att vi samarbetar för att hantera situationen och vi
hoppas alla så klart åter kunna börjar producera de volymer
som vi har kapacitet för. Vår kommunicerade plan ligger fast,
ett fokuserad och lönsammare mindre verkstadsföretag fram
emot 2022 och vi fortsätter, trots virus, att fokusera vår
produktion på färre och mer specialiserade tjänster och ser
över båda avyttringar/nerläggningar och
produktkompletteringar med en fortsatt ökad automatisering.
Så länge vi har kunderna med oss siktar vi på att vara en
överlevare efter det stålbad som hela verkstadsindustrin just
nu tvingas genomlida.”
Sam Olofqvist, VD och koncernchef
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Verksamheten

Kassaflöde

Amnode AB:s helägda dotterföretag A M Stacke
Group äger koncernens bearbetningscentrum i
Gnosjö, Stacke Mattssons AB, med kvalificerad
fleraxlig bearbetning av mässings- och
stålkomponenter inom tunga fordon-, energi,
och VVS sektorn. A M Stacke Group äger också
100% av SGV Forging in Skultuna AB som är
koncernens smedja i Skultuna och leverantör av
varmpressade och maskinbearbetade mässings
artiklar samt koncernens sourcing företag
Stacke Sourcing AB som i begränsad omfattning
köper ämnen och artiklar från tredje part.

Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -4,8 (0,2) MSEK under perioden.
Det negativa kassaflödet från den löpande
verksamheten förklaras i huvudsak av ett
försämrat resultat samt negativ utveckling av
rörelsekapitalet, där rörelsefordringarna har
ökat samtidigt som rörelseskulderna har
minskat.

Q1-2020
Kvartalet började enligt plan och de
kommunicerade målen uppnåddes, sedan slog
covid19 till i hela samhället och även om
Amnodes stora kunder så sakta har börjat ta
emot leveranser igen så är osäkerheten fortsatt
väldigt stor vart detta tar vägen, inte bara för
Amnode utan för hela den exportberoende
verkstadsindustrin som är våra kunder. Att
kvartalet ändå gav ett positivt EBITDA visar att
Amnodes åtgärder 2019, den nya inriktningen
och prishöjningar har i någon mån tagit skruv så
långt.

Omsättning och resultat januari-mars
Nettoomsättningen minskade med -26 procent
och uppgick till 16,0 MSEK under det första
kvartalet, jämfört med 21,4 MSEK motsvarande
kvartal i fjol. Till stor del beroende av att
produktionen stoppades isamband med
utbrottet av covid-19.
Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (0,7) MSEK,
motsvarande en rörelsemarginal om -2,2 (3,5)
procent. Det försämrade resultatet är i huvudsak
hänförlig till de stoppade utleveranserna
isamband med covid-19 utbrottet.
Rörelseresultatet EBITDA var 0,4 (1,7) MSEK.
Avskrivningar på goodwill uppgick till 0,0
MSEK, jämfört med o,1 MSEK motsvarande
kvartal 2019
Finansnettot var -0,4 MSEK under kvartalet,
jämfört med -0,4 MSEK motsvarande kvartal
2019.
Ingen skattekostnad/intäkt
resultatet respektive kvartal.

har

belastat

Periodens resultat var -0,7 (0,3) MSEK och
resultatet per aktie uppgick till -0,00 (0,00)
SEK.
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Investeringar
Årets investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till -0,4 (-2,5) MSEK, vilket i
huvudsak
avser
kompletterande
maskininventarier.

Finansiell ställning
Koncernens nettoskuld uppgår till 24,8 MSEK,
jämfört med 25,9 MSEK per 31 december 2019.
Koncernens minskade skuldsättning är främst
hänförlig till att likvida medel från nyemissionen
tillkommit under kvartalet.
Likvida medel uppgick till 3,5 MSEK, jämfört
med 2,1 MSEK vid årsskiftet. Därutöver har
koncernen beviljade kreditfaciliteter om totalt
8,5 MSEK, varav 8,1 MSEK var nyttjat per
balansdagen. Utöver kreditfaciliteterna har
koncernen
en
möjlighet
att
belåna
kundfordringar om totalt 9,25 MSEK varav 6,3
MSEK var utnyttjat per balansdagen.

Förvärv och avyttringar
Under perioden
avyttringar skett

har

inga

förvärv

eller

Eget kapital
Eget kapital uppgick den 31 mars 2020 till 20,0
(13,9 per 2019-12-31) MSEK, vilket motsvarar
0,01 (0,02) SEK per utestående aktie.
Förändringar av antalet utestående aktier och
eget kapital visas på sidan 7. Styrelsen har
föreslagit för årsstämman den 29 juni 2020 att
ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret
2019. Några utestående options- eller
konvertibelprogram fanns inte per den 31 mars
2020.

Aktien
Amnodes aktiekapital per 31 mars 2020, var
fördelat på 565 178 327 aktier med ett kvotvärde
om 0,006 SEK. Den 2 april 2020 registrerades
den nyemission som genomfördes i februari 2020.
Efter registreringen uppgår antalet aktier i
Amnode till 1 695 534 977. Samtliga aktier utgörs
av samma serie och äger samma rätt till röst och
vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 8
december 2008 på Spotlight (fd Aktietorget)
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under kortnamnet AMNO och med ISIN-kod
SE0002069633.

Personal
Antalet anställda vid periodens utgång var 43 (42
per den 31 december 2019). Medelantalet
anställda under perioden uppgick till 43 (44).

Ägarstruktur
Per den 31 mars 2019 hade Amnode AB (publ) 1
ägare som innehade aktier motsvarande fem
procent eller mer av röste- och kapitalandelen i
bolaget, totalt ägde denna 7,01 %.
Per den 31 mars 2020 hade Amnode AB (publ)
drygt 2 100 aktieägare.

Transaktioner med närstående
Under första kvartalet 2020 har följande
transaktioner med närstående gjorts inom
Amnode koncernen:

•

Lars Save har genom bolag erhållit
ersättning för leasad maskinutrustning
med 294 TSEK.

virusets
framfart
vilket
föranledde
produktionsstopp hos merparten av Amnodes stora
kunder.
Takten i kundernas återhämtning och avrop på
leveranser är helt avgörande för Amnode men är vid
års-redovisningens avgivande fortfarande mycket
osäker och omöjligt att förutse. Styrelsen
kommunicerade den 23 april att Amnodes
finansiella ställning är högst osäker och att risk
finns att verksamheten inte kan finansieras i tolv
månader framöver. Dock med ett förtydligande att
den stora osäkerheten i allmänhet, för våra kunder
och därmed förut-sättningarna för Amnode,
framförallt avser utvecklingen efter sommaren,
under Q3 och Q4, dvs de kommande 12 månaderna.
• I slutet av april flaggade Membit Members Only
AB (MMO), att bolaget hade förvärvat totalt 123 581
557 aktier i Amnode AB och därmed passerat ett
10% ägande under uppgång. MMO kontrolleras av
Amnodes ordförande Lars Save och innehar totalt
240 000 000 aktier i Amnode motsvarande ca
14,1% av aktierna.
• I mitten av maj beslutade styrelsen att flytta
årsstämman för 2019 till den 29 juni 2020, på grund
av effekterna av covid-19.

•

Sam Olofqvist har genom bolag utfört
konsulttjänster mot en ersättning av 315
TSEK.

•

Marcus Stacke har genom bolag erhållit
ersättning för leasad maskinutrustning
med 119 TSEK.

•

Lars Dehlin har genom bolag erhållit
ersättning för leasad maskinutrustning mot
en ersättning av 108 TSEK.

-

Amnode skall ha en i huvudsak organisk
tillväxtstrategi och vara vinst- och
utdelningsmaximerande fram till slutet av
2022.

Samtliga transaktioner med närstående har skett
på marknadsmässiga villkor.

-

Amnode skall nå cirka 85 miljoner kronor i
nettoomsättning i slutet av 2022.

Väsentliga
händelser
periodens utgång

-

Amnodes EBITDA skall uppgå till cirka 10
% av omsättningen i slutet av 2022.

-

Oförändrad utdelningspolicy innebärande
minst 30 % av årsvinsten delas ut till
aktieägarna förutsatt att koncernens
låneavtal och investerings-behov så tillåter.

efter

• Den 2 april registrerades den under första
kvartalet påbörjade nyemissionen i Amnode AB.
Företrädesemissionen övertecknades. Alla units
tecknades mot kontant betalning och tillförde
Amnode cirka 9 Msek före emissionskostnader
om cirka 2,0 MSEK. Efter att emissionen
registrerades i början av april har Amnode totalt
1 695 534 977 aktier.
• Den 23 april 2020 offentliggjorde Amnodes
styrelse att det förelåg osäkerhet kring Amnodes
finansiella ställning – och att det fanns en risk att
verksamheten inte kunde finansieras i tolv månader
framöver mot bakgrund av att Amnode liksom
flertalet andra verkstadsföretag såg stora
nerdragningar av sina utleveranser och därmed
faktureringsvolymer som en följd av Corona-
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Finansiella mål
Mot bakgrund av gruppens utveckling under 2019
såg sig styrelsen tvungna att revidera de finansiella
målen ännu en gång i början av 2020. De nya målen
innebär att;

Information om moderbolaget
Moderbolagets
verksamhet
omfattar
finansiering och ägande av dotterföretag.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster
uppgick till -0,1 (0,2) MSEK. Moderbolaget har
inte gjort några investeringar under perioden.
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Risker och osäkerhetsfaktorer
Amnodes verksamhet innehåller ett antal risker
och osäkerhetsfaktorer typiska för en
legotillverkare inom svensk industri. Till detta
kommer finansiella risker till följd av
förändringar av råvarupriser, valutakurser och
räntenivåer. En redogörelse för koncernens
väsentliga finansiella och affärsmässiga risker
kommer att återfinnas i årsredovisningen för
2019. Inga ytterligare väsentliga risker bedöms
ha tillkommit.

Försäkran
Styrelsen
och
verkställande
direktörens
uppfattning är att denna rapport ger en
rättvisande översikt av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat
samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.
Denna rapport har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

Stockholm den 28 maj 2020

Amnode AB tillämpar
årsredovisningslagen
samt Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1
(K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Amnode AB

Bemyndigande om nyemission

För ytterligare information kontakta:
Sam Olofqvist

Amnodes styrelse kommer föreslå årsstämman
att ge styrelsen ett förnyat bemyndigande att
fatta beslut om nyemission av aktier. Ett sådant
mandat skulle innebära att styrelsen ges
möjlighet att fram till nästa årsstämma 2021
besluta om nyemission.

Årsstämma 2019
Årsstämma äger rum den 29 juni 2020 klockan
13.00. Stämman hålls i Convendums lokaler på
Fleminggatan 18 i Stockholm.
Årsredovisning och revisionsberättelse finns
tillgänglig hos bolaget och på hemsidan,
www.amnode.se. Kopior av handlingarna sänds
till de aktieägare som så begär och uppger sin
post eller e-mail adress, Kopior kommer även att
delas ut vid stämman.
Anmälan till Årsstämman kan göras per post till
Amnode, Box 172 17, 104 62 Stockholm eller till
Lars Save info@Amnode.se.
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Styrelsen

Verkställande direktör
Amnode AB (publ)
Mobil: 0705 50 88 82
E-mail: sam.olofqvist@amsg.se

Insynspersoners aktieinnehav
Lars Save, via bolag
Sam Olofqvist, via bolag
Lasse Delin, via bolag
Peter Ågren
Totalt

16 418 443
39 635 899
24 266 665
4 000 000
84 321 007

I tabellen ovan ingår inte de aktier som
registrerades i april 2020 och som avsåg den under
kvartal 1 genomförda men ej registrerade
nyemissionen.

Finansiell kalender
Årsstämma

2020-06-29

Delårsrapport, kvartal 2, 2020

2020-08-26

Delårsrapport, kvartal 3, 2020

2020-11-25

Bokslutskommunikén för 2020

2021-02-26
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Amnode
Amnodes mål är att vara en komplett och
innovativ leverantör och samarbetspartner till
Verkstadsindustrin inom segmentet bearbetade
mässings- och stålkomponenter på den
europeiska marknaden i stora serier för tung
fordonsindustri, energi och VVS sektor samt
brandskydd och säkerhet.
Amnode AB erbjuder produkter från fem
kärnområden; varmsmide, fleraxlig
bearbetning, automatsvarvning, kuggfräsning
och långhålsborrning i två specialiserade
produktionsenheter i Gnosjö och Skultuna.
För mer information
För mer information om Amnode, vänligen
besök www.amnode.se
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FINANSIELL INFORMATION
Resultaträkningar för koncernen
2020-01-01
- 2020-03-31

2019-01-01
- 2019-03-31

2019-01-01
- 2019-12-31

15 963

21 449

68 406

926
216
17 105

-634
1 656
22 471

-4 357
3942
67 991

-7 785
-3 881
-5 021

-10 288
-4 333
-6 163

-37 541
-16 245
-23 189

-766
-17 453
-348

-900
-37
-21 721
750

-3 591
-171
-80 737
-12 746

3
-380
-377

5
-407
-402

7
-1596
-1 589

Resultat efter finansiella poster

-725

348

-14 335

Periodens skattekostnad
Periodens resultat

-725

348

21
-14 314

Hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

-725
-

348
-

-14 314
-

Resultat per aktie
Genomsnittligt antal utestående aktier

0,00
565 178

0,00
314 006

-0,03
485 354

-348

750

-12 746

766

900

3 591

418

1 650

-9 155

TSEK
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Härledning av EBITDA
Rörelseresultat
Avskrivningar
EBITDA
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Balansräkningar för koncernen
TSEK

2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

Immatereiella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

103
22 047
4 421
30 099
3 540
60 210

348
15 176
4 452
42 718
1 006
63 700

108
22 379
4 452
27 689
2 079
56 707

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl årets resultat
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 991
77 163
-61 105
8 023
32 138
60 210

15 700
51 977
-49 166
21
6 821
38 347
63 700

28 259
46 081
-60 449
9 422
33 394
56 707

Räntebärande fordringar uppgår till
Räntebärande skulder uppgår till

3 540
28 376

1 006
27 840

2 079
27 987

Q1 2020

Q1 2019

2019

Eget kapital vid periodens början
Nyemission
Emissionskostnader
Resultat för perioden
Eget kapital vid periodens slut

13 891
9 043
-2 160
-725
20 049

18 496
-333
348
18 511

18 496
12 559
-2 850
-14 314
13 891

Eget kapital hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

20 049
-

18 844
-

13 891
-

565 178
565 178

314 006
314 006

314 006
251 172
565 178

Eget kapital och antalet aktier
TSEK

Specifikation av antalet utestående aktier, tusental
Antal utestående vid periodens början
Nyemission
Antal utestående aktier vid periodens slut

Den 2 april 2020 registrerades den emission som var pågående över 31 mars 2020. Efter att emissionen registrerats
har Amnode 1 695 534 977 aktier.
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Kassaflödesanalyser för koncernen
2020-01-01
- 2020-03-31

2019-01-01
- 2019-03-31

2019-01-01
- 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Summa

-348
768
420

750
592
1 342

-12 746
3 308
-9 438

Netto finansiella poster
Betald skatt

-377
-112

-401
-244

-1 589
38

-69

697

-10 989

Förändringar i rörelsekapitalet

-4 735

-484

11 993

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 804

213

1 004

Kassaflöde från investeringsverksamheten1
Kassaflöde från finansieringsverksamheten2

-432
6 697

-2 245
105

-2 110
252

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid årets slut

1 461
2 079
3 540

-1 927
2 933
1 006

-854
2 933
2 079

1. Specifikation av investeringsverksamheten:
Förvärv av imateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Totalt

-432
-432

-2 545
300
-2 245

-108
-2 302
300
-2 110

2. Specifikation av finansieringsverksamheten:
Nyemission
Förändring av checkräknings och fakturakrediter
Förändring av lån
Förändring av leasingskuld
Totalt

6 881
1 168
-557
-795
6 697

-444
-730
1 279
105

9 242
-3 709
-5 281
252

TSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapitalet
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Nyckeltal
Nettoomsättning, Tsek
Nettoomsättningstillväxt %
Rörelseresultat EBITDA, Tsek
Rörelsemarginal EBITDA %
Rörelseresultat, Tsek
Rörelsemarginal %
Resultat efter skatt, Tsek
Soliditet %
Balanslikviditet %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tsek
Medelantalet anställda

Q1 2020

Q1 2019

2019

15 963
-25,6
418
2,6
-348
-2,2
-725
33,3
94
-4 804
43

21 449
9,8
1 650
7,7
750
3,5
348
29,1
114
213
44

68 406
-12,3
-9 155
-13,4
-12 746
-18,6
-14 314
24,5
83
1 004
42

Aktiedata
Genomsnittligt antal utestående aktier
Totalt antal utestående aktier
Resultat per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK*
Börskurs per bokslutsdatum, SEK
P/E-tal
Börskurs/Eget kapital

Q1 2020

Q1 2019

2019

565 178 327
1 695 534 977
0,00
0,01
0,01
0,76

314 005 867
314 005 867
0,00
0,06
0,05
44
0,83

485 353 655
565 178 327
-0,03
0,02
0,01
0,37

I det totala antalet aktier för 31 mars 2020 ingår det antal aktier som registrerades den 2 april 2020, totalt 1 130 356 60 stycken.

Definitioner
Medelantalet anställda
Rörelseresultat EBITDA
Resultat före avskrivningar och nedskrivningar
Rörelsemarginal EBITDA

Genomsnittligt antal heltidsarbetande under perioden.
Resultat per aktie

EBITDA i procent av nettoomsättningen

Periodens nettoresultat hänförligt till moderföretagets
aktieägare/genomsnittligt antal utestående aktier.

Rörelsemarginal

Eget kapital per aktie

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare/totalt
antal utestående aktier.

Soliditet
Eget kapital (inkl. eget kapital hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande) i procent av balansomslutningen.

P/E-tal
Aktiekursen i förhållande till resultat per aktie.

Balanslikviditet

Börskurs/Eget kapital

Omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder

Börskursen i förhållande till resultat per aktie
Siffrorna i denna delårsrapport har avrundats, medan
beräkningarna utförts utan avrundning. Detta kan medföra
att vissa tabeller och nyckeltal till synes inte summerar
korrekt.
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Resultaträkningar för moderbolaget
2020-01-01
- 2020-03-31

2019-01-01
- 2019-03-31

2019-01-01
- 2019-12-31

360
-457
-97

360
-258
102

1 440
-1 154
286

Resultat från andelar i koncernföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

39
-

74
-

-25 428
346
-1

Resultat före bokslutsdispositioner

-58

176

-24 797

-

95

95

Resultat före skatt

-58

271

-24 702

Skatt
Periodens resultat

-58

271

-24 702

2020-03-31
13 913
5 256
3 102
22 271

2019-03-31
29 146
814
459
30 419

2019-12-31
9 914
4 081
1 451
15 446

21 654
617
22 271

29 575
95
749
30 419

14 824
622
15 446

TSEK
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner

Balansräkningar för moderbolaget
TSEK
Finansiella anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Avsättningar
Kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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