FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883-1063
DELÅRSRAPPORT 3
DEN 30 NOVEMBER 2016

JULI - SEPTEMBER 2016, KVARTAL 3
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 77 tkr(160).
Rörelsens kostnader uppgick till -1474 tkr(-1215).
Rörelseresultatet uppgick till -1397 tkr(-1055) före skatt.

JANUARI – SEPTEMBER 2016, KVARTAL 1-3
•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 523 tkr(970).
Rörelsens kostnader uppgick till -4620 tkr(-3943).
Rörelseresultatet uppgick till -4097 tkr(-2973) före skatt.
Vid utgången av perioden uppgick räntebärande skulder till 4310 tkr(5444).
Vinst per aktie -1,01 kr(-0,79).

ORDERINGÅNG
Två Finecutmaskiner till ett sammantaget ordervärde av c:a 6 mkr (0) under kvartal 3, vilket
också är orderstock vid utgången av kvartalet.

KOMMENTARER TILL BOLAGETS RESULTAT
OCH FINANSIELLA STÄLLNING
Nedgången i omsättningen jmf med utgången av kvartal
3 2015, beror huvudsakligen på att bolaget erhöll ett
EU-bidrag motsvarande 300 tkr i juli 2015. Ökningen
av bolagets kostnader jmf 2015 är hänförliga till
nyanställningar, samt nya lokaler för huvudkontor och
testcenter.

Bolaget har per kvartal 3, upplupna kostnader för
noteringsprocessen på c:a 100 tkr.
Per 30 september 2016 uppgick likvida medel till 1868
tkr(före emission), varav 1000 tkr i outnyttjad checkkredit.

Bolagets kundfodringar(se balansräkning) har ökat
beroende på utställda förskottsfakturor för två
maskinorder. Fakturorna resultatförs när maskinerna är
fabriksgodkända(FAT) av kunderna.

ANTALET UTESTÅENDE AKTIER
Per 30 september 2016 uppgick antalet aktier till 3 764 000. Efter genomförd
spridningsemission uppgår antalet aktier till 5 846 000. De nya aktierna har registrerats
på bolagsverket.
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VD har ordet
Det är med glädje jag noterat det stora intresset att bli aktieägare i Finepart Sweden AB.
Under vår turné i oktober-november har vi fått nöjet att träffa några av er som tecknat
aktier och ser nu framemot att skapa aktievärde genom att utveckla bolaget vidare mot
våra uppsatta mål. Genom de tillkommande resurser som nyemissionen ger oss, finns nu
förutsättningsar att bygga ett starkt och framgångsrikt företag.
Närmaste period kommer att präglas av att utveckla och utöka vår verksamhet med fokus
på att nå ut till fler potentiella kunder, samtidigt som vi säkerställer en god leverans till de
kunder som nyligen beställt maskiner.
Christian Öjmertz
VD för Finepart Sweden AB (publ)
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE
KVARTALET 2016
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.
Den 9 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 har präglats av intensivt arbete med
noteringsprocessen.
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Bolagets hemsida har genomgått en omfattande
uppdatering kring bolagets huvudprodukt. Finansiell
information och pressmeddelande kommer att
offentliggöras via AktieTorget (se www.aktietorget.se)
Bolaget har etablerat ett service – och testcenter i Schweiz.
Partner är den Schweiziska maskinkunden Dohner AG.
Dohner AG kommer hålla ett reservdelslager, samt utföra
testkörningar åt Finepart.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS UTGÅNG
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.

Bolaget har tecknat anställningsavtal med en
ytterligare person, som i huvudsak kommer arbeta
med testkörningar, service och maskininstallationer.
Anställningen påbörjades under november 2016.

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 1100 tkr. Första handelsdag på
Aktietorget är beräknad till 9:e december 2016.

Bolaget har haft ett välbesökt kundevent och förevisat
Finecutmaskinen för ett flertal potentiella kunder.

Bolaget har tecknat ett treårigt hyresavtal för en mindre
verkstadslokal i Bollebygd, med avsikten att använda som
utvecklings –och testcenter.
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REDOVISNINGSPRINCIPER
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.

REVISORS UTLÅTANDE ANGÅENDE
DELÅRSRAPPORTEN
Rapporten nedan, har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT
Bokslutskommuniké för 2016 (2017-02-28)

För frågor om delårsrapporten 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
"2016-07-01
-2016-09-30
3 mån”

”2015-07-01
-2015-09-30
3 mån”

”2016-01-01
-2016-09-30
9 mån”

”2015-01-01
-2015-09-30
9 mån”

77
0
0
77

150
0
10
160

522
0
1
523

564
99
307
970

-60
-627
-574
-183
-30
-1 474

-170
-465
-412
-168
-1 215

-353
-1 790
-1 900
-547
-30
-4 620

-302
-1 469
-1 668
-504
0
-3 943

Rörelseresultat

-1 397

-1 055

-4 097

-2 973

Ränteintäkter
Räntekostnader

0
-66
-66

1
-108
-107

1
-243
-242

-1 463

-1 162

0
-229
-229
0
-4 326

-3 215

322

258

949

707

-1 141

-904

-3 377

-2 508

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

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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BALANSRAPPORT
30/09/16

31/12/15

4 844
1 640
6 484

4 886
1 495
6 381

730
102
832

813
102
915

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

2 291
2 291

1 342
1 342

Summa anläggningstillgångar

9 607

8 638

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

2 874
2 874

1 748
1 748

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

4 255
172
97
4 524

219
28
115
362

868

17

8 266

2 127

17 873

10 765

Alla belopp i tusentals kronor
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent samt liknande rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

8

30/09/16

31/12/15

235
235

134
134

9 168
-3 377
5 791

5 400
2 686
-3 769
4 317

Summa eget kapital

6 026

4 451

Långfristiga skulder
Konvertibla lån
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

999
2 467
3 466

999
3 104
4 103

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

844
5 879
865
97
696
8 381

1 341
326
115
429
2 211

17 873

10 765

7 000
Inga

7 700
Inga

Alla belopp i tusentals kronor
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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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

