
Impact Coatings utvecklar och levererar världsledande teknologi för industriell PVD-beläggning med inriktning mot bränsleceller, 
dekorativa, metalliserade och reflektorapplikationer. 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. 

 

IMPACT COATINGS AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2020  
 
 

FINANSIELL UTVECKLING HELÅRET 2020 
 

● Nettoomsättningen uppgick till 39 515 TSEK (49 084) 

● Rörelseintäkter uppgick till 54 355 TSEK (39 366) 

● Rörelseresultatet uppgick till -22 970 TSEK (-26 368) 

● Resultat efter finansnetto uppgick till -22 975 TSEK (-26 387) 

● Kassaflödet uppgick till -29 153 TSEK (32 116) 

● Kassalikviditeten uppgick till 343% (666) 

● Värdet av orderboken för beläggningssystem vid periodens slut uppgick till 
1 645 TEUR (289) 

● Ingen utdelning föreslås 

 

FINANSIELL UTVECKLING FJÄRDE KVARTALET 2020 
 

● Nettoomsättningen uppgick till 20 044 TSEK (20 574) 

● Rörelseintäkter uppgick till 29 078 TSEK (8 069) 

● Rörelseresultatet uppgick till -5 243 TSEK (-3 986) 

● Resultat efter finansnetto uppgick till -5 246 TSEK (-3 990) 

● Kassaflödet uppgick till -6 553 TSEK (59 693) 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 2020 
 

● Inga väsentliga händelser under fjärde kvartalet 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 

● Order på beläggningssystem för radomer från HELLA MINTH Jiaxing Automotive 
Parts Co., Ltd. (Kina) 
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VD-KOMMENTAR 
 
2020 avslutades med ett för Impact Coatings intensivt kvartal. Vi färdigställde tre beläggnings-
system: ett till en tysk teknikleverantör till textilindustrin, ett till HELLA i Slovenien och ett till vår 
utvecklingspartner Hyundai i Korea. Alla tre maskinerna skeppades också ut från vår 
anläggning i Linköping. Beläggningsmaskinen till Tyskland slutlevererades under kvartalet, 
medan installation i Slovenien blev något förskjuten mot ursprunglig plan och slutleverans har 
skett i januari. Hyundai-maskinen är planerad att installeras under första kvartalet 2021. 
 
Aktivitetsnivån inom Coating Services fortsätter att öka och resulterade i ett mycket bra sista 
kvartal. Kunderna finns huvudsakligen inom affärsområdena bränsleceller, dekorativa 
beläggningar och elektriska kontakter. Försäljningen på helåret har nu ökat tre år på raken, 
sedan beläggningsverksamheten blev en tydligare del av bolagets strategi. 
 
Vi genomförde även en mindre systemförsäljning under kvartalet. Ett europeiskt bolag inom 
fordonsindustrin har hyrt en INLINECOATER™P200 sedan slutet av 2018 och valde nu att 
nyttja en köpoption i hyresavtalet. Affärsupplägget som helhet har varit en bra affär för bolaget 
och samtidigt visat på vår flexibilitet för att möta olika kunders behov. 
 
I slutet av november invigdes bolagets filial i Seoul, ett resultat av det gemensamma 
utvecklingsavtalet med Hyundai. Med teknisk specialkompetens på plats effektiviseras 
utvecklingsarbetet med Hyundai gällande beläggningslösningar för bränsleceller. Kontoret 
kommer även att fungera som ett nav för vår försäljning inom alla marknadssegment i 
regionen, framför allt i Korea, Kina och Japan. 
 
Hyundai framstår alltmer som en av de globala ledarna inom den framväxande vätgas-
ekonomin, framför allt inom framtidens transportsystem. Det visar på potentialen för Impact 
Coatings av det samarbete som påbörjades 2019. Att samarbetet med Hyundai ger trovärdighet 
visar sig dagligen i dialog med befintliga och potentiella kunder, både fordonstillverkare och 
underleverantörer. 
 
2020 blev också året då världen - industri, politiker, media och investerare - på allvar tog till sig 
potentialen med vätgas för morgondagens fossilfria energisystem. Korea, Japan och Kina har 
varit föregångare, både politiskt och industriellt, men 2020 lade EU-kommissionen fram en 
mycket omfattande vätgasstrategi, med stora satsningar på utbyggnad av grön vätgas-
produktion, lagring, distribution och applikationsutveckling. Inom industrin pågår en positionering 
av tekniklösningar, med konsolidering och samarbeten mellan stora aktörer, ofta i oväntade 
konstellationer. Impact Coatings är unikt relevanta för den marknadsmöjlighet som elektrifiering 
med vätgas erbjuder med våra patenterade beläggningslösningar för flödesplattor till 
bränsleceller. 
 
Det blir alltmer tydligt att bolagets andra starka ben framåt finns inom fordonssäkerhet och 
autonoma fordon, där Impact Coatings erbjuder kostnadseffektiva beläggningsslösningar av 
plastkomponenter som är kritiska inom området. De två systemordrar gällande radomer, 
radartransparenta emblem, som vi erhöll under 2020 är viktiga steg in på denna nya marknad. 
Det förstärks ytterligare av en systemorder för samma applikation från HELLA MINTH i Kina nu 
i februari. 
 
Vi ser även betydande potential för våra beläggningslösningar när det gäller radarantennen 
som sitter bakom radomen, såväl som för andra plastantenner som ska tillverkas billigt och i 
stora volymer inom fordonsindustrin och för IoT och 5G. Under fjärde kvartalet tecknade vi ett 
ramavtal med den svenska antennutvecklaren Gapwaves gällande beläggningstjänster for 
plastmetallisering kopplade till ett samarbete som Gapwaves har med det amerikanska bolaget 
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Uhnder. Ramavtalet garanterar inte ordervolymer och preciserar inte ett startdatum för 
produktion. 
 
Karantänsregler och andra restriktioner relaterade till COVID-19 är utmaningar för en global 
leverantör av avancerad teknik som Impact Coatings och förutsätter lösningsorienterad och 
adaptiv planering för hela verksamheten. Jag är övertygad om att Impact Coatings trots 
pandemin har flyttat fram positionerna inom både vätgas/bränsleceller och fordonssäkerhet. 
Under året som gick utökade vi vår försäljningsorganisation med en säljchef i Sydeuropa och vi 
öppnade säljkontor i Korea. Under 2021 ska vi optimera och accelerera försäljningsarbetet 
samt öka vår lokala närvaro på viktiga marknader. 
 
Utöver fokus på försäljning och utökat geografiskt fotavtryck jobbar vi med maskin- och 
processutveckling, inte minst för att möta våra kunders förväntade volymbehov. Vi fortsätter 
även industrialiseringen av vår produktion med målet att nå högre effektivitet, lägre 
insatskostnader och kortare ledtider. 
 
Förmågan att leverera, såsom bolaget trots pandemin har visat under året, är en av våra 
konkurrenskraftiga styrkor och resultatet av ett verkligt teamarbete. Det gäller för beläggnings-
system, såväl som för eftermarknadstjänster och beläggningstjänster. Jag vill gratulera och 
tacka hela Impact Coatings-teamet för mycket professionellt utfört arbete under året som gått. 
 
 
Torbjörn Sandberg, VD 
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FINANSIELL UTVECKLING  
 
Helåret 2020 
 
Nettoomsättningen för helåret 2020 uppgick till 39 515 TSEK (49 084). Det inkluderar intäkter 
från installationen som slutfördes under det första kvartalet om 2 762 TSEK, intäkter från 
förskottsbetalningen från China Hydrogen Energy om 2 515 TSEK, systemleveranser som 
genomfördes för två system under tredje och fjärde kvartalet om 21 630 TSEK, beläggnings-
tjänster om 7 009 TSEK, eftermarknadsförsäljning för 2 806 TSEK och hyresintäkt och restvärde 
vid försäljning av tidigare hyrd beläggningsmaskin för 2 639 TSEK. 
 
Rörelseintäkter uppgick till 54 355 TSEK (39 366) och inkluderar förändring av produkter i arbete 
för 14 175 TSEK relaterad till de två beläggningssystem som skeppades från Linköping före 
årets slut, men med slutleveranser i början av 2021.  
 
Rörelsekostnader ökade till -76 143 TSEK (-65 902), vilket reflekterar en högre förbrukning av 
komponenter och samtidigt en minskad kostnadsbas både från vårt effektiviseringsarbete och 
från COVID-19-relaterade kostnadsbesparingar (t ex mindre resande), samt några poster av 
engångskaraktär.     
 
Vi meddelade i rapporten för tredje kvartalet 2020 att en balansjustering har genomförts, där 
6 015 TSEK har flyttats från Pågående nyanläggningar till Färdiglager gällande EuroStar-
projektet Pro-FC. En justering har nu i fjärde kvartalet 2020 genomförts där 6 015 TSEK har 
flyttats från Färdiglager. 5 226 TSEK redovisas under Råvaror och förnödenheter, fördelat 
mellan 3 631 TSEK nedskrivning och 1 594 TSEK som komponenter som användes till 
pågående projekt. Resterande värdet 789 TSEK flyttas till lager som reservdelar. Justeringen är 
ett resultat av att bolaget anser att det finns en större kommersiell nytta att använda komponenter 
till annan verksamhet än att behålla maskinen. 
 
Som en del av vårt industrialiseringsarbete och internkontroll gjordes en genomgång av lager i 
slutet av året. Arbetet resulterade i en nedskrivning av lagret om -1 279 TSEK. 
 
I samråd med jurist har bolaget reserverat -550 TSEK gällande den sanktionsavgift mot bolaget 
som Finansinspektionen har beslutat om (pressmeddelande den 4 november 2020). Beloppet 
motsvarar hälften av den aviserade sanktionsavgiften. Bolaget har överklagat beslutet till 
Förvaltningsrätten. 
 
Valutaförluster uppgick till -1 181 TSEK (168). Försäljning sker i EUR och kostnader tas huvud-
sakligen i SEK.  
 
Finansnettot blev -6 TSEK (-19). Resultatet blev -22 975 TSEK (-26 387). 
 
Fjärde kvartalet 2020 
 
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2020 uppgick till 20 044 TSEK (20 574), vilket inkluderar 
leverans av ett beläggningssystem, beläggningstjänster, eftermarknadsförsäljning och hyres-
intäkt och restvärde vid försäljning av tidigare hyrd beläggningsmaskin. Intäkten från system-
leveransen till den tyska teknikleverantören till textilindustrin uppgick till 14 175 TSEK. 
 
Rörelseintäkter uppgick till 29 078 TSEK (8 069) och inkluderar förändring av produkter i arbete 
för 8 929 TSEK relaterad till de två beläggningssystem som skeppades från Linköping före årets 
slut, men med slutleveranser i början av 2021.  
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Rörelsekostnader uppgick till -33 124 TSEK (-12 368). Kostnaderna reflekterar Pro-FC- 
justeringen om -5 226 TSEK, lagernedskrivning om -1 279 TSEK, reservation för FI sanktions-
avgift om -550 TSEK och en högre förbrukning av komponenter under årets fjärde kvartal, vilket 
kompenseras av genomfört effektiviseringsarbete och COVID-19-relaterade kostnads-
besparingar (t ex mindre resande).     
 
Valutaförluster uppgick till -1 196 TSEK (314), ett resultat av förändrad växelkurs SEK mot EUR 
under fjärde kvartalet.   
 
Finansnettot blev -3 TSEK (-5). Resultatet blev -5 246 TSEK (-3 990).    
 
Finansiell ställning och likviditet  
 
Likvida medel uppgick vid periodens slut till 49 632 TSEK (78 785). Kassalikviditeten uppgick till 
343% (666).   
  
Det fanns inga spärrade likvida medel vid periodens slut. 
    
Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-december 2020 uppgick till 
-29 254 TSEK (-31 780). Från investeringsverksamheten uppgick kassaflödet till 101 TSEK  
(-172) vilket reflekterar fusionen av de två dotterbolagen Impact Coatings Maxphase AB och 
Impact Coatings Optionsbärare AB under fjärde kvartalet. 
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (64 069). Totala kassaflödet för 
perioden var -29 153 TSEK (32 116).   
   
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 1 645 TEUR (289). 
 
I orderboken ingår två beläggningssystem som har beställts under 2020 och som skeppades 
från Linköping före årets slut. Ett system blev installerat och slutlevererat under januari varvid 
intäkt är planerad att redovisas under första kvartalet 2021. Slutleverans och intäktsredovisning 
av det andra systemet, till Hyundai, är planerade för första kvartalet 2021.  
 
Orderboken för beläggningssystem exkluderar löpande aktivitet kring eftermarknad och 
beläggningstjänster, men inkluderar avtalade hyresintäkter från beläggningssystem.   
 
 

HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET 
 
En mindre systemförsäljning genomfördes under perioden. En europeisk komponenttillverkare i 
fordonsindustrin har sedan december 2018 hyrt ett beläggningssystem för metallisering på plast, 
en INLINECOATER™P200. I slutet av 2020 valde kunden att nyttja en köpoption i hyresavtalet. 
Försäljningen genomfördes och ägande av systemet har övergått till kunden. 
 
Tre beläggningssystem, alla beställda under det första halvåret 2020, färdigställdes och 
skeppades från anläggningen i Linköping under det fjärde kvartalet. Ett system slutlevererades i 
Tyskland till en teknikleverantör inom textilindustrin. Installation av det andra systemet, hos 
HELLA Saturnus Slovenija i Slovenien, försenades något mot tidigare plan och slutleverans 
skedde i januari. Det tredje systemet, till Hyundai i Sydkorea, är sedan tidigare planerat att 
slutlevereras under det första kvartalet 2021.  
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Efter två veckor i karantän kunde svensk personal den 24 november inviga ett nytt Impact 
Coatings-kontor i Seoul, Sydkorea. Etableringen är en del av det gemensamma 
utvecklingsavtalet med Hyundai som tecknades 2019. Kontoret kommer även att fungera som 
nav för försäljning i Ostasien, framför allt Korea, Kina och Japan, inom bolagets alla 
affärsområden. 
 
Bolaget anställde i oktober Andrea Grilli som ny försäljningschef för Sydeuropa. Han kommer att 
arbeta nära kunder i Italien, Spanien, Frankrike och omkringliggande länder och hjälpa dessa 
med kostnadseffektiva beläggningslösningar för produktion, främst för högkvalitativa 
konsumentprodukter och för fordonskomponenter.  
 
Den 4 november publicerade Finansinspektionen (FI) ett beslut på sin hemsida att ålägga Impact 
Coatings att betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i 
EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) i samband med ett pressmeddelande den 3 
september 2018. Bolaget delar inte FI:s bedömning och har överklagat beslutet till Förvaltnings-
rätten. 
 
 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT  
 
Ett installationsteam genomförde under rådande restriktioner i januari installation och slut-
leverans av beläggningssystemet hos HELLA Saturnus Slovenija. 
 
Den 8 februari meddelade bolaget att man erhållit en order på ett beläggningssystem från HELLA 
MINTH Jiaxing Automotive Parts Co., Ltd. (Kina), ett joint venture mellan HELLA Group 
(Tyskland) och MINTH Group (Kina). Det rör sig om ytterligare en systemorder där den avsedda 
applikationen är radomer (radaremblem). Ordervärdet är 740 000 EUR och leveransen är 
planerad till tredje kvartalet 2021. 

 
 
KOMMENTARER OM COVID-19 
 
Impact Coatings fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer kring 
COVID-19, vilket framför allt påverkar hur bolaget kan interagera med kunder, leverantörer och 
andra partners. 
 
COVID-19 har haft begränsad påverkan på företagets aktiviteter på hemmaplan under det fjärde 
kvartalet. Pandemin fortsätter dock att påverka bland annat vår pipeline för systemförsäljning. 
 
Fortsatta restriktioner framåt kan påverka möjligheterna att installera beställda beläggnings-
system enligt plan. Bolaget fortsätter även att noga bevaka eventuella störningar i leverantörs-
kedjan. 
 
 

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
 
Styrelsen kommer att föreslå till bolagsstämman att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 
2020. 
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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. 
 
 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 
 
Publicering av årsredovisning för 2020 16 april 2021 
 
Delårsrapport för första kvartalet 2021 23 april 2021 
 
Årsstämma 2021    18 maj 2021 
 
Delårsrapport för andra kvartalet 2021 20 augusti 2021 
 
Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 22 oktober 2021 
 
 
Delårsrapporterna och årsredovisningen kommer 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 

https://impactcoatings.com/finansiella-rapporter-arkiv/
mailto:investors@impactcoatings.se
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RESULTATRÄKNINGAR 
 

 
 
 

1 Nyemission om 9 257 143 aktier tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019. 

 
 
 

  

(Samtliga belopp i TSEK) Oct-Dec Oct-Dec Jan-Dec Jan-Dec

2020 2019 2020 2019

Nettoomsättning 20.044 20.574 39.515 49.084

Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0

Förändring av färdigvarulager och produkter i 

arbete
8.929 -12.463 14.175 -10.617

Övriga rörelseintäkter 105 -43 665 899

Summa intäkter 29.078 8.069 54.355 39.366

Råvaror och förnödenheter -19.809 -1.177 -30.985 -14.520

Övriga externa kostnader -4.489 -3.136 -14.775 -18.781

Personalkostnader -7.938 -7.183 -26.873 -29.100

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella 

och immateriella anläggningstillgångar
-871 -872 -3.484 -3.502

Valutavinst / förlust -1.196 314 -1.181 168

Övriga rörelsekostnader -17 0 -26 0

Rörelseresultat -5.243 -3.986 -22.970 -26.368

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -3 -5 -6 -19

Resultat efter finansiella poster -5.246 -3.990 -22.975 -26.387

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0

Periodens resultat -5.246 -3.990 -22.975 -26.387

Kontroll

Nettoresultat/aktie (kr) -0,10 -0,09 -0,44 -0,61

Genomsnittligt antal aktier under perioden (st) 51.809.051 44.363.088 51.809.051 43.008.425

Antal aktier vid periodens utgång (st) 51.809.051 51.809.051 51.809.051 51.809.051

1

1

1
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BALANSRÄKNINGAR 
 

 
 
 
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL  
 

 
 
1 Nyemission om 9 257 143 aktier tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019. 
  

(Samtliga belopp i TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 2.195 3.440

Maskiner och tekniska anläggningar 8.779 11.018

Pågående nyanläggningar 0 6.015

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 0 100

Summa anläggningstillgångar 10.974 20.574

Omsättningstillgångar

Råvaror och förnödenheter 12.528 11.711

Varor under tillverkning 14.335 161

Färdiglager 500 500

Kortfristiga fordringar 7.785 2.483

Kassa och bank

    Fria likvida medel 49.632 78.785

    Spärrade likvida medel 0 0

Summa omsättningstillgångar 84.780 93.640

SUMMA TILLGÅNGAR 95.754 114.213

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 79.030 102.006

Förskott från kunder

    Betalda förskott 5.621 2.350

Kortfristiga skulder 11.102 9.858

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95.754 114.213

(Samtliga belopp i TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Belopp vid periodens ingång 102.006 64.324

Nyemission 0 64.069

Periodens resultat -22.975 -26.387

Belopp vid periodens utgång 79.030 102.006

Genomsnittligt antal aktier under perioden 51.809.051 43.008.425

Antal aktier vid periodens utgång (st) 51.809.051 51.809.051

1

1
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KASSAFLÖDESANALYSER 
 

 
 
 
  

(Samtliga belopp i TSEK) Oct-Dec Oct-Dec Jan-Dec Jan-Dec

2020 2019 2020 2019

Rörelseresultat efter avskrivningar -5.243 -3.986 -22.970 -26.368

Finansnetto -3 -5 -6 -19

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 6.013 1.017 8.627 4.383

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital
768 -2.973 -14.349 -22.004

Förändring av rörelsekapital -7.383 -1.403 -14.905 -9.777

Kassaflöde från den löpande verksamheten -6.615 -4.376 -29.254 -31.780

Kassaflöde från investeringsverksamheten 62 0 101 -172

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 64.069 0 64.069

Periodens kassaflöde -6.553 59.693 -29.153 32.116

Likvida medel vid periodens början 56.185 19.092 78.785 46.669

Likvida medel vid periodens slut 49.632 78.785 49.632 78.785

Kassalikviditet vid periodens slut, % 343 666 343 666
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FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG 
 
Nedan sammanfattas Impact Coatings AB (publ) finansiella utveckling för perioden januari-
december 2020 och för helåren 2016-2019. 
 
Samtliga uppgifter för verksamhetsåren 2016-2019 baseras på material hämtat från officiellt 
publicerade årsredovisningar. 
 

 
 
 
1 Investeringarna på 2 077 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar.  
2  Nyemission om 1 886 476 aktier tecknades den 23 mars 2016 och registrerades den 1 april 2016.  
3 Investeringarna på 4 151 TSEK avser en omklassificering från utvecklingskostnader till immateriella anläggningstillgångar.  
4 Av årets investeringar är 7 575 en omklassificering från rörelsekapital till maskiner och tekniska anläggningstillgångar.  
5 Nyemission om 10 415 144 aktier tecknades den 19 december 2017 och registrerades den 15 januari 2018.  
6 Nyemission om 9 257 143 aktie tecknades den 29 oktober 2019 och registrerades den 13 december 2019.  

 
 
 

(Samtliga belopp i TSEK) 2020 2019 2018 2017 2016

Jan-Dec

Omsättning 39.515 49.084 20.194 25.014 24.201

Rörelseresultat -22.970 -26.368 -37.568 -30.111 -6.912

Resultat efter finansiella poster -22.975 -26.387 -37.593 -29.887 -6.917

Vinstmarginal % Neg Neg Neg Neg Neg

Immateriella anläggningstillgångar 2.195 3.440 4.686 5.931 2.091

Materiella anläggningstillgångar 8.779 17.034 19.118 7.235 4.664

Finansiella anläggningstillgångar 0 100 100 100 100

Varulager 27.363 12.372 21.229 9.895 9.627

Förskott från kunder 5.621 2.350 22.004 0 0

Kortfristiga fordringar 7.785 2.483 5.308 24.390 17.251

Kassa, bank 49.632 78.785 46.669 65.386 22.147

Eget kapital 79.030 102.006 64.324 101.987 37.206

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 11.102 9.858 10.783 20.317 18.674

Balansomslutning 95.754 114.213 97.111 122.304 55.880

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital % Neg Neg Neg Neg Neg

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Neg Neg Neg Neg Neg

Soliditet 82,5% 89,3% 66,2% 83,4% 66,6%

Skuldsättningsgrad ggr 0 0 0 0,02 0

Räntetäckningsgrad Neg Neg Neg Neg Neg

Kassalikviditet % 343 666 159 442 211

Antal anställda 30 31,7 31 21 19

Investeringar

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 4 151 2 077

Materiella anläggningstillgångar -101 172,038 12 902 3.477 2.091

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Nettoresultat per aktie SEK -0,44 -0,61 -0,88 -0,92 -0,22

Genomsnittligt antal aktier under perioden 51.809.051 43.008.425 42.551.908  32.479.180     31.193.526    

Antal aktier vid periodens slut 51.809.051 51.809.051 42.551.908  42.551.908     32.136.764    
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Definition av nyckeltal:

Vinstmarginal Resultat efter finansnetto dividerat med omsättningen

Eget kapital Summa aktiekapital, bundna reserver och fritt eget kapital

Räntabilitet på genomsnittligt totalt kapital Resultat före räntekostnader dividerat med genomsnittligt totalt kapital

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital

Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen

Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad Resultat före räntekostnader dividerat med räntekostnader

Nettoresultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier

Kassalikviditet Kassa och omsättningstillgångar exk l. varulager dividerat med korta skulder


