IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2021
FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2021
●

Nettoomsättningen uppgick till 57 198 TSEK (39 515)

●

Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 357 TSEK (14 175)

●

Rörelseintäkter uppgick till 54 549 TSEK (54 355)

●

Rörelseresultatet uppgick till -32 083 TSEK (-22 970)

●

Resultat efter finansnetto uppgick till -32 092 TSEK (-22 975)

●

Kassaflödet uppgick till 79 835 TSEK (-29 153)

●

Kassalikviditeten uppgick till 1 124% (343)

●

Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till
0 TEUR (1 645)

●

Ingen utdelning föreslås

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2021
●

Nettoomsättningen uppgick till 28 642 TSEK (20 044)

●

Förändring av produkter i arbete uppgick till -5 347 TSEK (8 929)

●

Rörelseintäkter uppgick till 25 055 TSEK (29 078)

●

Rörelseresultatet uppgick till -187 TSEK (-5 243)

●

Resultat efter finansnetto uppgick till -188 TSEK (-5 246)

●

Kassaflödet uppgick till -8 602 TSEK (-6 553)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2021
●

Inga väsentliga händelser1) inträffade under perioden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
●

1)

Inga väsentliga händelser1) inträffade efter periodens slut

Med väsentliga händelser avses händelser som utgör insiderinformation och som ska offentliggöras via pressmeddelande.

Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande lösningar för industriell PVD-beläggning med inriktning mot vätgas och
bränsleceller, komponenter inom fordonssäkerhet och högkvalitativa konsumentprodukter. PVD är en metod att i vakuum framställa
tunna skikt av metaller och keramer – ytbeläggningar som maximerar prestanda och hållbarhet. Impact Coatings marknadsför
beläggningsmaskiner under varumärket INLINECOATER™ och beläggningar under MAXPHASE™. Bolagets aktie handlas på Nasdaq
First North Growth Market. Certified Adviser är Redeye AB, som nås via certifiedadviser@redeye.se eller +46 (0)8 121 576 90.
För mer information besök www.impactcoatings.com.

VD-KOMMENTAR
2021 innebar högstanoteringar hittills för bolaget både vad gäller omsättning och
rörelseintäkter. Både systemförsäljning och Coating Services bidrog starkt. Vi levererade ut alla
beställda beläggningssystem enligt plan under årets sista kvartal och Coating Services
redovisade en kraftigt ökad försäljning för helåret. Rörelseresultat speglar de offensiva
strategiska satsningar som bolaget påbörjade under 2021.
När vi går in i 2022 ser vi en fortsatt stark orderingång för beläggningstjänster, medan
oregelbundenheten i nya systemaffärer resulterat i en tillfälligt tom orderbok. En förklaring är
komponentbrister inom fordonsindustrin som försvårar prognostisering och försenar nya
projekt. Flera försäljningsdiskussioner med potentiella systemkunder pågår och vi utnyttjar
under tiden produktionsresurser till montage av interna beläggningssystem för att expandera
bolaget på flera fronter.
Impact Coatings har stakat ut en tydlig strategisk inriktning för att möta faktiska
marknadsbehov inom vätgas- och bränslecellssektorn. Den innebär ett ökat fokus på
tjänsteverksamheten och att kapitalisera på bolagets världsunika kunnande inom
beläggningsteknik. Parallellt tar vi fram nästa generations större beläggningssystem för
bränslecellsplattor och förbereder oss för att tillverka fler system till vår egen
beläggningsverksamhet och till kunder världen över.
Omställningen bort från förbränningsmotorer driver bränslecellsindustrins utveckling.
Värdekedjan är under utformning, där nya aktörer och gamla fordonsindustriföretag ska hitta
sina roller och utvärdera olika tekniklösningar. Trots aggressiva volymprognoser avvaktar
många därför tills vidare med kapitalinvesteringar och fokuserar i stor utsträckning på att köpa
tjänster. Att som Impact Coatings kunna leverera både beläggningstjänster och
produktionsteknik för volymproduktion – och samtidigt vara en utvecklingspartner som gör
skillnad för bränslecellens prestanda på systemnivå − gör bolaget till en unik och betydelsefull
leverantör. Tjänstemarknaden ger också bolaget möjligheten att knyta till sig fler strategiska
kunder redan i utvecklingsskedet.
Vi ser efterfrågan på beläggningstjänster både i ständigt ökande orderingång och från
pågående diskussioner med kunder om framtida behov. Det fjärde kvartalet var åter ett starkt
kvartal för Coating Services, men med något lägre omsättning än föregående kvartal
huvudsakligen till följd av produktionsförseningar hos några kunder. Omsättningen för Coating
Services för helåret uppgick till 11 386 TSEK, upp 61% mot 2020. För att möta marknadens
behov av beläggningstjänster ska vi växa Coatings Services både i Linköping och genom
geografisk expansion, där implementeringen av ett första beläggningscenter i Kina har
påbörjats med beräknad drifttagning det andra halvåret 2022.
I Linköping flyttar beläggning av bränslecellsplattor till ny lokal och automatiseras. Den nya
produktionshallen, som också ska fungera som democenter för potentiella kunder, förväntas bli
färdigställd under det första kvartalet 2022. Här monterar vi nu också första enheten av nästa
generations beläggningssystem, en maskintyp som kan användas både i vår egen verksamhet
och levereras till kunders volymproduktion.
Under det fjärde kvartalet slutlevererade och fakturerade vi tre beläggningssystem. Symbio
erhöll den första produktionsmaskinen för beläggning av bränslecellsplattor i Europa. Två
beläggningssystem levererades också för metallisering av radomer för fordonsradar, till HELLA
MINTH i Kina och till HELLA Groups bolag i Slovenien, som därmed erhöll sitt andra system på
mindre än ett år.
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Vi fortsätter att utveckla både systemtekniken och beläggningsprocesser inom
vätgas/bränsleceller såväl som inom fordonssäkerhet. Mycket av utvecklingen sker
självständigt, men alltmer också i samarbete med strategiska samarbetspartners och kunder.
Impact Coatings Seoul-kontor har nu varit verksamt i drygt ett år. Utvecklingssamarbetet med
Hyundai fortgår med daglig interaktion mellan vår tekniska expert på plats och Hyundais
utvecklingsavdelning. Det INLINECOATER R&D-system som levererades till Hyundai våren
2021 är ovärderligt för pågående utvecklingsaktiviteter inom både bränsleceller och elektrolys.
Att finnas på plats i Korea med både teknisk expertis och säljpersonal innebär möjlighet att
etablera oss i Hyundais värdekedja och skapa givande relationer både där och med andra
potentiella kunder i regionen.
Vi bygger också ett team och en professionell struktur för tillväxt. Vid årsskiftet anslöt vår tyska
kollega Stefan Dreger som President EMEA, Hydrogen solutions. Han kommer närmast från
fordonsindustrijätten Robert Bosch GmbH, där han har jobbat som Senior Sales Manager inom
affärsområdet vätgaslösningar. Som ny VP Operations finns sedan i november också Bengt
Rosengren, med 30 års industriell erfarenhet från ett antal bolag inklusive Ericsson. Stefan och
Bengt kommer att ha stor betydelse för Impact Coatings utveckling och jag hälsar båda varmt
välkomna.
Impact Coatings fyller 25 år under 2022. Även om vi förblir ett ungt företag med våra bästa år
framför oss, har vi etablerat en unik position inom industrin som en PVD-beläggningsspecialist
som erbjuder material, processer och produktionsteknik skräddarsydda för våra kunders
behov. Vår expertis inom växande applikationsområden, såsom bränsleceller, elektrolys och
fordonssäkerhet, kommer att driva innovation och transformation till ett säkert och hållbart
samhälle under 2022 och under många år framöver.

Torbjörn Sandberg, VD
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FINANSIELL UTVECKLING
Helåret 2021
Nettoomsättningen för helåret 2021 uppgick till 57 198 TSEK (39 515), vilket inkluderar leverans
av beläggningssystem till HELLA Saturnus Slovenija, Hyundai Motor Company, HELLA MINTH
och Symbio för sammanlagt 41 820 TSEK, beläggningstjänster för 11 386 TSEK samt
eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin om 3 992 TSEK.
Rörelseintäkterna uppgick till 54 549 TSEK (54 355). Skillnaden mellan nettoomsättning och
rörelseintäkter förklaras huvudsakligen av förändring av produkter i arbete, som uppgick till
-5 357 TSEK (14 175) och av aktiverat arbete för egen räkning för 2 028 TSEK (0).
Under året har vi aktiverat utvecklingskostnader för 424 TSEK (0) gällande utveckling av nästa
generations beläggningssystem för bränsleceller, samt 1 603 TSEK gällande uppgradering och
automatisering av egen maskin för Coating Services.
Rörelsekostnaderna uppgick till -87 344 TSEK (-76 143) och avspeglar högre personalkostnader
och övriga externa kostnader i linje med de offensiva strategiska satsningar som bolaget
påbörjade under 2021. Råvaror och förnödenheter påverkas negativt med -1 270 TSEK på grund
av en omvärdering av ädelmetall som används i verksamheten.
Valutavinster uppgick till 711 TSEK (- 1 181), ett resultat av förändrad växelkurs SEK mot EUR
under perioden.
Övriga rörelsekostnader uppgick till -722 TSEK (0), ett resultat av nedskrivning av ett restvärde
för den hyresmaskin som såldes i slutet av 2020.
Finansnettot blev -8 TSEK (-6). Resultatet blev -32 092 TSEK (-22 975).
Fjärde kvartalet 2021
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2021 uppgick till 28 642 TSEK (20 044), vilket inkluderar
leverans av beläggningssystem för 25 362 TSEK, beläggningstjänster för 2 775 TSEK samt
eftermarknadsförsäljning och hyresintäkt från en beläggningsmaskin om 505 TSEK.
Rörelseintäkterna uppgick till 25 055 TSEK (29 078). Skillnaden mellan nettoomsättning och
rörelseintäkter förklaras huvudsakligen av förändring av produkter i arbete, som uppgick till
-5 347 TSEK (8 929) och av aktiverat arbete för egen räkning för 1 604 TSEK (0).
Under perioden har vi aktiverat kostnader för egen räkning för 1 603 TSEK gällande
uppgradering och automatisering av egen maskin för Coating Services.
Rörelsekostnaderna uppgick till -25 486 TSEK (-33 124) och avspeglar en lägre förbrukning av
komponenter under årets fjärde kvartal och högre personalkostnader. Råvaror och
förnödenheter påverkas negativt med -407 TSEK på grund av en nedskrivning av råvarulagret
på grund av inkurans.
I samråd med jurist har bolaget ökat reserven från -550 TSEK till -1 100 TSEK gällande den
sanktionsavgift mot bolaget som Finansinspektionen (FI) har beslutat om (pressmeddelande den
4 november 2020). Slutbeloppet motsvarar hela sanktionsavgiften. Bolaget har överklagat till
Kammarrätten, efter att Förvaltningsrätten som första instans dömt i linje med på FI:s beslut.
Kammarrättens utslag väntar. Fallet avser börsbolags skyldigheter enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning att offentligt namnge kunder.
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Valutavinster uppgick till 243 TSEK (-1 196), ett resultat av förändrad växelkurs SEK mot EUR
under perioden.
Finansnettot blev -1 TSEK (-3). Resultatet blev -188 TSEK (-5 246).
Finansiell ställning och likviditet
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 129 467 TSEK (49 632). Kassalikviditeten uppgick
till 1 124% (343).
Kassaflödet från den löpande verksamheten för helåret 2021 uppgick till -31 764 TSEK (-29 254).
Av beloppet i kundfordringar är 5 943 TSEK förfallna fakturor i slutet av perioden, vilket påverkar
kassaflödet från den löpande verksamheten negativt. Vid publiceringen av rapporten har Bolaget
erhållit betalning för majoriteten av den summan.
Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till -2 100 TSEK (101) och inkluderar en
aktivering av kostnader gällande utvecklingsarbete för -424 TSEK, samt investeringar i
beläggningsverksamheten för -1 672 TSEK.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 113 700 TSEK (0), från den riktade
emissionen i februari om 113 474 TSEK samt från inbetalning i samband med
optionsprogrammet för anställda, beslutat av årsstämman i maj 2021, om 226 TSEK.
Optionsprogrammet avslutades den 27 augusti 2021.
Totala kassaflödet för perioden var 79 835 TSEK (-29 153).
Bolaget bedömer sig ha den likviditet som behövs åtminstone för de kommande 12 månaderna.
Orderbok och intäktsredovisning
Värdet på orderboken för beläggningssystem var vid periodens utgång 0 TEUR (1 645).
Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring eftermarknad och
beläggningstjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från beläggningssystem.

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
Coating Services fortsatte att ha en stark orderingång och hög aktivitet under det fjärde kvartalet.
Produktionsvolymen var något lägre än under föregående kvartal huvudsakligen orsakat av
försenade inleveranser från ett par nyckelkunder, produktion som har flyttats till första kvartalet
2022. Maskinkapacitet som därmed gjordes tillgänglig användes för systemutveckling och arbete
med nya beläggningsprocesser inom vätgas/bränsleceller. Montage av nästa generations större
beläggningssystem för bränslecellsbeläggningar påbörjades under kvartalet.
Tre beläggningssystem slutlevererades under perioden. Ett system för beläggning av radomer
för fordonsradar installerades i Kina hos HELLA MINTH, ett samriskbolag mellan HELLA.Group
(Tyskland) och MINTH Group (Kina). Ytterligare ett system för radombeläggning levererades till
HELLA Saturnus Slovenija (Slovenien), det andra systemet att introduceras i kundens
produktionsanläggning under året.
Den tredje systemleveransen var en INLINECOATER FC för beläggning av bränslecellsplattor
till Symbio (Frankrike), en av Europas ledande tillverkare av bränslecellssystem och samägt av
de franska fordonskoncernerna Michelin och Faurecia. Symbio har varit en långvarig kund till
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Impact Coatings av beläggningstjänster och installationen av beläggningssystemet tillåter nu
Symbio att även producera i egen regi. Systemleveransen var Impact Coatings första till ett
europeiskt bränslecellsföretag.
Bengt Rosengren anslöt den 15 november till Impact Coatings i rollen som VP Operations. Bengt
har 30 års internationell erfarenhet och har jobbat med allt från produktion, försäljning och
projektledning till affärsstrategi och affärsutveckling. Han har tidigare innehaft tjänster på
Ericsson, Sensys Gatso Group och Arriva Sverige. Bengt ingår i ledningsgruppen och
rapporterar till VD Torbjörn Sandberg.
I november påbörjades en ombyggnation av delar av bolagets anläggning i Linköping för att öka
den interna produktionskapaciteten, både inom Coating Services och för montage av
beläggningssystem. För att möta ökat kapacitetsbehov effektiviseras och utvecklas området som
är avsett för kontor och administration och anpassas för att möjliggöra mer flexibelt arbete.
Resultatet blir en ökning av produktionsytan med cirka 30%. En ny maskinhall förbereds för att
innehålla en automatiserad produktionslina för bränslecellsbeläggningar. Den nya lokalen ska
även fungera som democenter för potentiella kunder. Ombyggnationen planeras slutföras under
det första kvartalet 2022.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
Vid årsskiftet tillträdde Stefan Dreger tjänsten som President EMEA, Hydrogen Solutions. Med
bas nära Stuttgart har han uppdraget att öka Impact Coatings tillväxt inom bränslecells- och
elektrolysområdet i EMEA-regionen. Stefan kommer till Impact Coatings från Robert Bosch
GmbH, där han senast jobbat som Senior Sales Manager inom affärsområdet vätgaslösningar.
Stefan ingår i ledningsgruppen och rapporterar till VD Torbjörn Sandberg.

KOMMENTARER OM COVID-19
Impact Coatings fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer kring
COVID-19. Hittills har bolaget påverkats i mindre omfattning av komponentbrister. Bolaget följer
utvecklingen noggrant framgent. Vad som händer med nationella rese- och COVID-restriktioner
i andra delar av världen där företaget är verksamt fortsätter till viss del att påverka hur företaget
kan agera.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen kommer att föreslå till bolagsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret
2021.

REVISORNS GRANSKNING OCH REDOVISNINGSPRINCIPER
Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Principerna är oförändrade sedan tidigare perioder om inget annat särskilt angivits.
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revisorns granskning.
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KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Publicering av årsredovisning för 2021

14 april 2022

Delårsrapport för första kvartalet 2022

22 april 2022

Årsstämma 2022

18 maj 2022

Delårsrapport för andra kvartalet 2022

19 augusti 2022

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022

21 oktober 2022

Bokslutskommuniké för 2022

10 februari 2023

Denna och andra delårsrapporter och årsredovisningar finnas tillgängliga på bolagets hemsida
via www.impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/.

För mer information kontakta:
Torbjörn Sandberg, VD
Tel: 0768-43 43 76
Marie Dhayer Teikmans, CFO
Tel: 070-812 71 96
E-mail: investors@impactcoatings.se
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RESULTATRÄKNINGAR
Oct-Dec

(Samtliga belopp i TSEK)

Nettoomsättning

Oct-Dec

Jan-Dec

Jan-Dec

2021

2020

2021

2020

28.642

20.044

57.198

39.515

Aktiverat arbete för egen räkning
Förändring av färdigvarulager och produkter i
arbete
Övriga rörelseintäkter

1.604

0

2.028

0

-5.347

8.929

-5.357

14.175

156

105

681

665

Summa intäkter

25.055

29.078

54.549

54.355

Råvaror och förnödenheter

-11.786

-19.809

-31.210

-30.985

Övriga externa kostnader

-4.727

-4.489

-17.796

-14.775

Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Valutavinst / förlust

-8.282

-7.938

-34.946

-26.873

-690

-871

-2.670

-3.484

243

-1.196

711

-1.181

0

-17

-722

-26

-187

-5.243

-32.083

-22.970

0

0

0

0

Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-1

-3

-8

-6

-188

-5.246

-32.092

-22.975

0

0

0

0

-188

-5.246

-32.092

-22.975

0,00

-0,10

-0,58

Genomsnittligt antal aktier under perioden (st)

56.609.051

51.809.051

55.809.051

Antal aktier vid periodens utgång (st)

56.609.051

51.809.051

56.609.051

Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Kontroll
Nettoresultat/aktie (kr)

1

Nyemission om 4 800 000 aktier tecknades den 24 februari 2021 och registrerades den 26 februari 2021.
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1
1

-0,44
51.809.051
51.809.051

BALANSRÄKNINGAR
2021-12-31

2020-12-31

Balanserade utgifter för utveckling

1.373

2.195

Maskiner och tekniska anläggningar

7.912

8.779

Pågående nyanläggningar

1.604

0

10.890

10.974

Råvaror och förnödenheter

9.534

12.528

Varor under tillverkning

8.978

14.335

(Samtliga belopp i TSEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Färdiglager

0

500

14.580

7.785

129.467

49.632

Summa omsättningstillgångar

162.559

84.780

SUMMA TILLGÅNGAR

173.449

95.754

160.638

79.030

Betalda förskott

0

5.621

Kortfristiga skulder

12.810

11.102

173.449

95.754

2021-12-31

2020-12-31

79.030

102.006

113.700

0

Periodens resultat

-32.092

-22.975

Belopp vid periodens utgång

160.638

79.030

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Fria likvida medel

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Förskott från kunder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
(Samtliga belopp i TSEK)

Belopp vid periodens ingång
Nyemission / Optioner (efter emissionskostnader)

1

Genomsnittligt antal aktier under perioden

55.809.051

Antal aktier vid periodens utgång (st)

56.609.051

1

1

51.809.051
51.809.051

Nyemission om 4 800 000 aktier tecknades den 24 februari 2021 och registrerades den 26 februari 2021.
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KASSAFLÖDESANALYSER
(Samtliga belopp i TSEK)

Rörelseresultat efter avskrivningar
Finansnetto

Oct-Dec

Oct-Dec

Jan-Dec

Jan-Dec

2021

2020

2021

2020

-188

-5.243

-32.083

-22.970

-1

-3

-8

-6

1.148

6.013

5.120

8.627

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital

960

768

-26.971

-14.349

-7.524

-7.383

-4.793

-14.905

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-6.564

-6.615

-31.764

-29.254

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2.038

62

-2.100

101

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

0

113.700

0

-8.602

-6.553

79.835

-29.153

Likvida medel vid periodens början

138.069

56.185

49.632

78.785

Likvida medel vid periodens slut

129.467

49.632

129.467

49.632

1.124

343

1.124

343

Periodens kassaflöde

Kassalikviditet vid periodens slut, %
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG
Nedan sammanfattas Impact Coatings AB (publ) finansiella utveckling för perioden januaridecember 2021 och för helåren 2017-2020.
Samtliga uppgifter för verksamhetsåren 2017-2020 baseras på material hämtat från officiellt
publicerade årsredovisningar.
(Samtliga belopp i TSEK)

2021

2020

2019

2018

2017

57.198
54.549
-32.083
-32.092
Neg

39.515
54.355
-22.970
-22.975
Neg

49.084
39.366
-26.368
-26.387
Neg

20.194
30.609
-37.568
-37.593
Neg

25.014
30.418
-30.111
-29.887
Neg

1.373
9.516
0
18.512
0
14.580
129.467
160.638
0
12.810
173.449

2.195
8.779
0
27.363
5.621
7.785
49.632
79.030
0
11.102
95.754

3.440
17.034
100
12.372
2.350
2.483
78.785
102.006
0
9.858
114.213

4.686
19.118
100
21.229
22.004
5.308
46.669
64.324
0
10.783
97.111

5.931
7.235
100
9.895
0
24.390
65.386
101.987
0
20.317
122.304

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

Neg

92,6%

82,5%

89,3%

66,2%

83,4%

0
Neg
1124

0
Neg
343

0
Neg
666

0
Neg
159

0,02
Neg
442

37

30

32

31

21

0
-101
0

0
172
0

-0,44

Jan-Dec

Omsättning
Rörelseintäkter
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Vinstmarginal

%

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Förskott från kunder
Kortfristiga fordringar
Kassa, bank
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Balansomslutning
Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital

%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad
Kassalikviditet

ggr
%

Antal anställda
Investeringar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Nettoresultat per aktie

424
1676
0
SEK

5

-0,58

Genomsnittligt antal aktier under perioden

55.809.051

Antal aktier vid periodens slut

56.609.051

6

0
12 902 3
0

4 151
3477
0

-0,61

-0,88

-0,92

51.809.051

43.008.425

42.551.908

32.479.180

51.809.051

51.809.051

42.551.908

42.551.908

4

Investeringarna på 4 151 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar.
Nyemission om 10 415 144 aktier tecknades den 19 december 2017 och registrerades den 15 januari 2018.
3
Av årets investeringar är 7 575 en omklassificering från rörelsekapital till maskiner och tekniska anläggningstillgångar.
4
Nyemission om 9 257 143 aktier tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019.
5
Investeringarna på 424 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar.
6
Nyemission om 4 800 000 aktier tecknades den 24 februari 2021 och registrerades den 26 februari 2021.
1
2
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1

2

Definition av nyckeltal:
Vinstmarginal

Resultat efter finansnetto dividerat med omsättningen

Eget k apital

Summa ak tiek apital, bundna reserver och fritt eget k apital

Räntabilitet på genomsnittligt totalt k apital

Resultat före räntek ostnader dividerat med genomsnittligt totalt k apital

Räntabilitet på genomsnittligt eget k apital

Resultat efter sk att dividerat med genomsnittligt eget k apital

Soliditet

Eget k apital dividerat med balansomslutningen

Sk uldsättningsgrad

Räntebärande sk ulder dividerat med eget k apital

Räntetäck ningsgrad

Resultat före räntek ostnader dividerat med räntek ostnader

Nettoresultat per ak tie

Resultat efter sk att dividerat med genomsnittligt antal utestående ak tier

Kassalik viditet

Kassa och omsättningstillgångar exk l. varulager dividerat med k orta sk ulder
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