FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2016
DEN 28 FEBRUARI 2017

OKTOBER – DECEMBER 2016, KVARTAL 4
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 2384 tkr(161).
Rörelsens kostnader uppgick till -3500 tkr och till -3246 tkr(-1401) före emissionskostnader(254 tkr)*
Resultatet efter skatt uppgick till – 947 tkr och till -693 tkr(-1261) före emissionskostnader.

JANUARI – DECEMBER 2016
•
•
•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 2907 tkr(1131).
Rörelsens kostnader uppgick till -8210 tkr och till -7855(-5602) tkr före emissionskostnader*.
Resultatet efter skatt uppgick till – 4324 och till -4070 tkr(-3769) före emissionskostnader
Resultat per aktie efter skatt uppgick till – 0,74 kr och till -0,71 kr(-0,65) före resultatpåverkande emissionskostnader.
Rörelsens kassaflöde för löpande verksamhet perioden uppgick till -5370 tkr och till -4094 tkr(-4195) före samtliga
emissionskostnader.
Räntebärande skulder uppgick till 4099 tkr(5443).
Totala kostnader för noteringen uppgick till 1276 tkr varav 1022 tkr har bokförts mot överkursfond och 254 tkr
i resultaträkningen.

ORDERINGÅNG
Under året har Finepart erhållit två maskinordrar på c:a 6000 tkr(0) varav en maskin har färdigställts.
Vid periodens utgång uppgick orderstocken till c:a 3600 tkr bestående av maskin till SKF, samt
tilläggsutrustning på 550 tkr till den färdigställda maskinen(Dohner AG).

*Avser resultatpåverkande kostnader för spridningsemission och notering på Aktietorget
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KOMMENTARER TILL BOLAGETS RESULTAT
OCH FINANSIELLA STÄLLNING
KVARTAL 4
Omsättningsökningen på 2224 tkr och förbättrat
resultat före emissionskostnader med 568 tkr efter
skatt, är hänförligt till att bolaget levererat en maskin i
december. Bolagets kostnader som ökat med 1845 tkr
före emissionskostnader beror på materialkostnad för
såld maskin, samt utökade marknadsaktiviterer och nya
lokaler. Bolaget kostnader för notering på Aktietorget
uppgick till 1276 tkr varav 254 tkr har påverkat resultatet
och 1022 tkr bokförts mot överkursfond.

Per 31december 2016 uppgick likvida medel till c:a
9500 tkr, varav 1000 tkr i outnyttjad checkkredit. Andra
delbetalningen för Dohnermaskinen på 1700 tkr, inkom
i januari. Bolaget binder kapital(c:a 1500 tkr) för en näst
intill färdig maskin i lager.

HELÅR 2016
Bolagets omsättning har ökat till 2907 tkr(1131).
Ökningen är hänförlig till att bolaget levererat en maskin
som intäktsförts med 2250 tkr. Bolagets kostnader
har ökat till -7866 tkr(-5602) före emissionskostnader,
där materialkostnad för såld maskin, utökade
marknadsaktiviteter, nya lokaler samt personalkostnader

svarar för ökningen. Givet ovanstående kostnadsökning
har årets resultat försämrats med 301 tkr efter skatt och
före emissionskostnader.

ANTALET UTESTÅENDE AKTIER
Per 31 december 2016 uppgick antalet aktier till 5 846 000

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för 2016

DATUM FÖR ÅRSREDOVISNING 2016
OCH BOLAGSSTÄMMA
Årsredovisning publiceras den 21 april.
Bolagsstämma hålls den 12:e maj kl. 10:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6 i Bollebygd
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VD HAR ORDET
Det är med entusiasm och energi vi nu tar oss an
arbetet att utveckla bolagets marknadsnärvaro och
säljorganisation. Med emissionen möjliggjordes en
handlingsplan för att öka marknads- och försäljningsaktiviteterna inom bolaget och detta är nu vårt främsta
fokus.
Marknaden för mikrovattenskärning mognar och närvaro
av ett fåtal konkurrenter är inte enkom till nackdel då den
hjälper till att öka medvetandet om de nya möjligheter
som vår teknik erbjuder. Vårt verktygsmaskinkoncept
erbjuder möjligheter till mer avancerad bearbetning, vilket
öppnar för nya marknadssegment där vi har ett försteg.
Den nya hemsidan har tagits emot väl. Det har varit
viktigt att förtydliga kundnyttan med beskrivningar av de
möjligheter vår teknik erbjuder. Internetpresentationen är
ett viktigt verktyg för byggande av marknadsmedvetenhet
kring vår teknologi, vilket vi bedömer vara bolagets
viktigaste marknadsdrivare. Ett ökat inflöde av
internationella förfrågningar under det senaste kvartalet
tyder på en tilltagande insikt om mikrovattenskärning hos
marknaden.
Marknadsnärvaron i Centraleuropa har stärkts med
etablerande av ett team i Schweiz med både säljkraft,
democenter och lokal kundsupport. Med stöd av
erfarenheter och kontaktnät inom våra målmarknader
ger detta Finepart möjligheter att marknadsföra sig i en
region, som förutom Schweiz, omfattar delar av Frankrike,
norra Italien och Österrike.
Ett gott samarbete med vår kund Dohner AG gör nu att vi
har en maskin tillgänglig för visning. Genom att maskinen
kan visas av vana operatörer garanteras ett professionellt
resultat. Parallellt sker samarbetsdiskussioner i flera
länder, både inom och utom Europa. Storbritannien blir
troligtvis nästkommande etablering.
Vi ser att nära samverkan med agenter och distributörer
är viktig för att diskutera komplexa tillverkningsupplägg.
I förlängningen av distributionsavtalet med MagerWedemeyer planeras ett närmare samarbete med det
tyska agentsnätverket för att utöka vårt säljstöd.
Kundmöten på plats har också genomförts tillsammans
med vår agent i San José, USA. Där ser vi en drivkraft för
att med vår teknik enklare kunna prova och genomföra
nya tekniska lösningar som varit svåra att realisera med
befintliga metoder.
Under hösten har vi etablerat en ny maskinmontering
i Västsverige. Den maskin som levererats till Dohner AG är
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den första maskinen som monterats hos vår affärspartner
RZ HB Mekaniska. Vi kan konstatera att kvaliteten mött
våra högt ställda förväntningar.
Tillsammans med SKF har vi tagit fram en kompletterande
option som ökar maskinens produktivitet vid kontinuerlig
användning vilket har fördelar för den flerskiftsproduktion
som planeras. Denna tilläggsoption är inte intressant
bara för SKF, utan bidrar också till att utöka Fineparts
optionsprogram med en ny produkt, som ytterligare ökar
Finecut-maskinens kapacitet och konkurrenskraft. Med
samarbetet med SKF Aerospace utvecklas även Finecutmaskinens interaktiva operatörsinterface (Finesoft) på ett
sätt som SKF inte kunnat göra med standardmaskiner.
Tillsammans med SKF prövas nya koncept för bättre
kontroll av produktion och operatörsstyrningen. Denna
Aerospaceanpassning ger oss värdefull information
och en utveckling av användargränssnitten som kan ge
oss ett försteg på denna intressanta marknad. Enligt
marknadsrapporter är just aerospace-segementet ett av
de viktigaste tillväxtområdena för vattenskärningsteknik
och där har vi goda möjligheter att komplettera med vår
teknik för precisionsbearbetning.
Sammantaget följer bolaget den plan som fastställdes
i samband med noteringen.

Christian Öjmertz
VD för Finepart Sweden AB (publ)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016
I januari beslutade en extra bolagsstämma om en riktad
nyemission på 2 mkr. Styrelsen beslutade att bolaget skall
utvärdera möjligheten att notera bolaget på Aktietorget.
I mars beslutade bolagsstämman om en riktad nyemission
på 3 mkr(sk Private Placement) i syfte att bredda ägarkretsen.
Samtidigt beslutades om att inleda processen med att notera
bolaget på Aktietorget. Båda nyemissionerna fulltecknades
och Finepart fick 20 nya aktieägare.
I juli 2016 mottog Finepart en maskinorder från SKF
Aerospace(England) på c:a 3 mkr och i augusti 2016 en
maskinorder från Dohner AG(Schweiz) på c:a 2,8 mkr.
I september 2016, beslutades vid en extra bolagsstämma,
att Finepart skall genomföra en spridningsemission
på 10,2 mkr, i syfte att notera bolaget på Aktietorget.
Bolagsstämman beslutade också om en fondemission
på 329 tkr, samt en aktiesplit på 800:1. Perioden därefter
präglades av intensivt arbete med noteringsprocessen.
Bolagets hemsida genomgår en omfattande uppdatering
kring bolagets huvudprodukt. Finansiell information
och pressmeddelande kommer att offentliggöras via
AktieTorget (se www.aktietorget.se)

Bolaget har slutfört den förberedande processen inför
notering och blev godkända av Aktietorget den 17:e
oktober, då också teckningsperioden började. Emissionen
blev övertecknad med 1050 %. Finepart uppfyller efter
genomförd emission spridningskravet för notering,
då c:a 1350 nya aktieägare har tillkommit. Fineparts
styrelse har utnyttjat övertilldelningsemissionen på c:a
2 mkr och bolaget har därmed tillförts c:a 12 mkr, före
emissionskostnader på c:a 1,3 mkr. Första handelsdag på
Aktietorget var den 9:e december 2016.
Bolaget tecknar ett treårigt hyresavtal för en mindre
verkstadslokal i Bollebygd, med avsikten att använda som
utvecklings –och testcenter.
Bolaget tecknar anställningsavtal med en ytterligare
person, som i huvudsak kommer arbeta med
testkörningar, service och maskininstallationer.
Anställningen påbörjades under november 2016.
Bolaget hade ett välbesökt kundevent och förevisat
Finecutmaskinen för ett flertal potentiella kunder.
Bolaget besöker sin agent i USA för sambesök hos
potentiella kunder.

Bolaget etablerar ett service – och testcenter i Schweiz.
Partner är den Schweiziska maskinkunden Dohner AG.
Dohner AG kommer hålla ett reservdelslager, samt utföra
testkörningar åt Finepart.

I december färdigställdes och godkändes maskinen till
Dohner(Schweiz) och därmed kunde 2250 tkr intäktsföras.
Maskintillbehör och utrustning för 550 tkr leverereras
efter årsskiftet.

I oktober inledde bolaget förhandlingar om en förlängning
av distributionsavtalet för den tyska marknaden.
Förhandlingen har resulterat i en treårig förlängning, som
påbörjas den 28:e januari 2017.

SKF meddelar önskemål om tillkommande funktioner,
som gör att leveransen förskjuts till 2017.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS UTGÅNG
I januari har bolaget tecknat ett samarbetsavtal med en agent som skall bearbeta Schweiz, Italien, Österike och Frankrike.
I februari fastställdes leveransdatum för SKF maskinen till april. SKF har också lagt en tilläggsorder på 45 tkr.
Maskinen till Dohner AG har installerats och är nu i produktion.
Bolagets Tyska distributör har beställt en Finespinmaskin till ett ordervärde på 130 tkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE ANGÅENDE
BOKSLUTSKOMMUNIKÉN
Rapporten nedan, har inte granskats av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT
Kvartalrapport 1 för 2017 (2017-05-31)

För frågor om bokslutskommunikén och bolaget, vänligen kontakta:
Christian Öjmertz
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0706-76 33 55
E-post: christian.ojmertz@finepart.com

OM BOLAGET
Finepart är ett innovativt och teknikorienterat företag som utvecklar och säljer
maskiner för komponenttillverkning med hög precision. Bolagets teknologi
baseras på vattenskärningsteknik som innebär att med mycket högt vattentryck,
cirka 4 000 bar, skapa en stråle som accelererar sandkorn som verkar som
slipmedel. Bolaget grundades 2012 och huvudkontoret ligger i Bollebygd.
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RESULTATRAPPORT
2016-10-01
-2016-12-31
3 mån

2015-10-01
-2015-12-31
3 mån

2016-01-01
-2016-12-31
12 mån

2015-01-01
-2015-12-31
12 mån

2 328

155

2 850

719

0

0

0

99

56

6

57

313

2 384

161

2 907

1 131

Råvaror och förnödenheter

-1 439

-207

-1 792

-509

Övriga externa kostnader

-1 086

-603

-2 876

-2 072

Personalkostnader

-766

-673

-2 666

-2 341

Avskrivningar

-184

-176

-731

-680

-55

0

Alla belopp i tusentals kronor
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

-25
-3 500

-1 659

-8 120

-5 602

-1 116

-1 498

-5 213

-4 471

0

0

0

1

-90

-110

-319

-353

-90

-110

-319

-352

-1 206

-1 608

-5 532

-4 823

259

347

1 208

1 054

-947

-1 261

-4 324

-3 769
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BALANSRAPPORT
Alla belopp i tusentals kronor

2016-12-31

2015-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

5 159

4 886

Patent samt liknande rättigheter

1 705

1 495

Summa immateriella anläggningstillgångar

6 864

6 381

702

813

72

102

774

915

Uppskjuten skattefordran

2 550

1 342

Summa finansiella anläggningstillgångar

2 550

1 342

10 188

8 638

Råvaror och förnödenheter

1 512

1 748

Varor under tillverkning

1 483

0

Förskott till leverantörer

133

0

3 128

1 748

4 292

219

Övriga fordringar

359

28

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

168

115

Summa kortfristiga fordringar

4 819

362

Kassa och bank

8 442

17

Summa omsättningstillgångar

16 389

2 127

SUMMA TILLGÅNGAR

26 577

10 765

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager

Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
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Alla belopp i tusentals kronor

2016-12-31

2015-12-31

877

134

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

1 067

0

Summa bundet eget kapital

1 944

134

15 798

5 400

2 921

2 686

Årets resultat

-4 324

-3 769

Summa fritt eget kapital

14 395

4 317

Summa eget kapital

16 339

4 451

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst

Långfristiga skulder
Konvertibla lån

999

999

Skulder till kreditinstitut

2 256

3 104

Summa långfristiga skulder

3 255

4 103

844

1 341

Förskott från kunder

3 590

0

Leverantörsskulder

1 400

326

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Övriga skulder

98

115

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 051

429

Summa kortfristiga skulder

6 983

2 211

26 577

10 765

7 700

7 700

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYSER FÖR
FINEPART SWEDEN AB
Alla belopp i tusentals kronor

2016-01-01
-2016-12-31
12 mån

2015-01-01
-2015-12-31
12 mån

-5 213

-4 471

730

680

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Finansiella intäkter

0

1

Finansiella kostnader

-319

-353

Betald inkomstskatt

-23

-7

-4 825

-4 150

Ökning (-) resp minskning (+) av varulager

-1 380

-820

Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar

-4 452

2 212

Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder

5 287

-1 436

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-5 370

-4 194

-1 072

-486

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

-50

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 072

-536

0

3 500

Amortering av låneskulder

-1 345

-1 779

Nyemission

16 212

2 953

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 867

4 674

8 425

-56

17

73

8 442
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Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån

Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Finepart Sweden AB (publ)
Box 99
517 22 BOLLEBYGD
Tel: 033-28 41 45
E-post: info@finepart.com
Hemsida: www.finepart.com

