FINEPART SWEDEN AB (PUBL) 556883–1063
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2019
DEN 20 FEBRUARI 2020

OKTOBER – DECEMBER 2019
•
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 4 209 tkr (290).
Rörelsens kostnader uppgick till -4 679 tkr (-2 600) tkr.
Resultatet före skatt uppgick till -651 tkr (-2 346).
Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,07 kr (-0,24).

JANUARI – DECEMBER 2019
•
•
•
•
•
•

Rörelsens intäkter uppgick till 9 643 tkr (6 893).
Rörelsens kostnader uppgick till -13 641 tkr (-13 092).
Resultatet före skatt uppgick till -4 278 tkr (-6 398).
Resultat per aktie efter skatt uppgick till -0,44 kr (-0,66).
Kassaflöde för löpande verksamhet uppgick till -3 886 (-6 064).
Räntebärande skulder uppgick till 6 227 tkr (1 695).

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK UNDER KVARTALET
Under kvartal 4 har Finepart erhållit order på sidointäkter om cirka 0,8 mkr som huvudsakligen levererats under perioden.

KOMMENTARER TILL BOLAGETS RESULTAT
OCH FINANSIELLA STÄLLNING
Intäkter
Bolagets intäkter ökar kraftigt under kvartalet från 0,3 mkr till 4,2 mkr jmf med föregående år. För helåret når bolaget
9,6 mkr jmf med 6,9 mkr för 2018. Bolagets bruttomarginal fortsätter att öka, vilket huvudsakligen kan härledas till en
gynnsam produktmix och försäljning av en anläggningstillgång.
Rensat för valutaeffekter (-0,1 mkr) når bolaget mycket nära ett ”break even” på EBITDA-nivå för kvartalet. Ökade intäkter
från skäruppdrag och eftermarknad, tillsammans med försäljning av en premiummaskin, är förklaringen till bolagets
positiva resultatutveckling för kvartalet. Helårsresultatet förbättras också väsentligt i linje med att bolagets intäkter och
marginaler ökar.
Kostnader
Bolagets kostnader för kvartalet ökar p.g.a. inköp av råvaror till maskinbyggnation.
Övriga kostnader för helåret skiljer sig inte nämnvärt jämfört med 2018, trots en kraftig omsättningsökning. Den låga
kostnaden för råvaror kan förklaras av att en anläggningstillgång (Finecutmaskin) har sålts.
Likviditet
BoIaget har under året upptagit två lån på sammantaget 5,4 mkr för att stärka rörelsekapitalet samt för lageruppbyggnad
inför maskinbyggnation. Bolaget står inför en fullt garanterad företrädesemission på 13,6 mkr i mars, vilket kommer ge
bolaget en mycket god likviditet.
Per 31:e december hade bolaget en kassa på 2,3 mkr, samt kundfordringar på över 2 mkr som väntas bli inbetalda under
kvartal 1.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I VD-brevet för januari, aviseras att bolaget ser en ökad orderingång på uppdragsskärning för kvartal 1 (se PM den
7/1), vilket är i linje med bolagets ambition att öka intäkter vid sidan om försäljning av maskiner och reservdelar.
I mars uppdaterar bolaget marknaden om läget för den testperiod som genomförts med en potentiell maskinkund
(se PM 14/3). Bolagets agent säljer en demomaskin till kunden.
I april får bolaget en maskinorder från Indien (se PM 8/4).
Den 9:e april kallar bolaget till årsstämma (se PM 9/4).
I april får bolaget en muntlig maskinorder från ett svenskt verkstadsföretag (se PM 23/4). Den 15/5 bekräftas ordern skriftligt.
I april beviljas bolaget ett tillväxt lån på 2,4 mkr från Almi Företagspartner (se PM 25/4).
I april lämnar valberedningen sitt förslag till bolagets årsstämma (se PM 30/4)
Den 15:e maj hölls bolagets årsstämma varvid två nya ledamöter invaldes i styrelsen (se Kommuniké publicerad den 16/5).
Den 31 maj publicerar bolaget sin delårsrapport för kvartal 1.
Den 28 augusti publicerar bolaget sin delårsrapport för kvartal 2.
Den 30 augusti tecknar bolaget ett nytt agentavtal för Schweiz (se PM 30/8).
Den 18 september meddelar bolaget att en ny VD rekryterats (se PM 18/9).
Den 26 september informerar bolaget om erhållen lånefinansiering (se PM 26/9).
Den 13:e november meddelar bolaget att Lars Darvall tillträder som VD från den 15:e november och att tidigare VD
Lars Brodal övergår till att vara ”Senior Advisor” till VD och styrelse (se PM 13/11).
Den 29 november publicerar bolaget sin delårsrapport för kvartal 3.
Den 16/12 beviljas Finepart Sweden AB (publ) ett bidrag på 465 000 SEK från Vinnova (se PM 16/12).
Den 20:e december erhåller bolaget en tilläggsorder från Google.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•
•

Den 21:e januari informerar bolaget om en förestående företrädesemission samt kallar till extra bolagsstämma (se PM 21/1).
Den 22:e januari erhåller bolaget en maskinorder från Apple (se PM 22/1).
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VD HAR ORDET
möjligt utveckla bolaget till en lönsam verksamhet, som
av egen kraft kan utveckla sina produkter och bredda sin
distribution.

Inom kort kommer Finepart publicera ett
Informationsmemorandum inför den förestående
företrädesemissionen. Där kommer jag återkomma
med ett utförligt ”VD har ordet”, så här kommer en kort
redogörelse för min syn på året som gått.

Finepart avser att vara marknadsledande både när det
gäller innovation och volym inom mikrovattenskärning.

Finepart har väsentligt ökat sina intäkter och
förbättrat sitt resultat, vilket är en effekt av ökat
marknadsmedvetande och ett strategiskt val att bolaget
skall ha fler intäktsströmmar än tidigare. Bolaget har sålt
tre maskiner under 2019, dessa har levererats till USA,
Indien och Sverige. Kundtyperna varierar vilket visar på
bredden i bolagets tillgängliga marknad. Vi har lyckats
genomföra denna tillväxt med endast en marginell
kostnadsökning.

Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB (publ)
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@finepart.com

Särskilt nöjd är jag med det genombrott vi nu fått i USA,
där vi har högt ställda förväntningar på framtiden. Med
nytt kapital kommer vi nu hårdsatsa ytterligare på vår
marknadsbearbetning för att öka maskinförsäljningen,
samtidigt som vi fortsätter att driva våra sidointäkter.
Med en stark och kompetent organisation vid min sida
ser jag fram emot att tillsammans med dem leverera ett
ännu bättre utfall 2020. Målet är inställt på att snarast
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ANTALET UTESTÅENDE AKTIER
Per 31 december 2019 uppgick antalet aktier till 9 697 656 (9 697 656).

UTDELNING
Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för 2019.

DATUM FÖR ÅRSREDOVISNING 2019 OCH BOLAGSSTÄMMA 2020
Årsredovisning publiceras den 24 april.
Bolagsstämma hålls den 19:e maj kl. 10:00 på bolagets huvudkontor, Rinnavägen 6 i Bollebygd.

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

REVISORS UTLÅTANDE ANGÅENDE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT
Kvartalsrapport 1 för 2020 (2020-05-29).

För frågor om delårsrapporten och bolaget, vänligen kontakta:
Lars Darvall
VD, Finepart Sweden AB
Telefon: 0707-767768
E-post: lars.darvall@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

Kvartal

Helår

2019-10-01
– 2019-12-31
3 mån

2018-10-01
-2018-12-31
3 mån

2019-01-01
-2019-12-31
12 mån

2018-01-01
– 2018-12-31
12 mån

4 366
70
-227
4 209

287
0
3
290

8 183
70
1 390
9 643

6 676

-1 983
-779
-1 638
-281
2
-4 679

-99
-1 231
-1 022
-237
-11
-2 600

-3 907
-3 270
-5 382
-1 036
-46
-13 641

-3 501
-4 725
-3 639
-948
-279
-13 092

Rörelseresultat

-470

-2 310

-3 998

-6 199

Ränteintäkter
Räntekostnader
Summa räntor

0
-181
-181

0
-36
-36

0
-280
-280

0
-199
-199

Resultat efter finansiella poster

-651

-2 346

-4 278

-6 398

0

0

0

0

-651

-2 346

-4 278

-6 398

Alla belopp i tusentals kronor
Rörelsens intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
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217
6893

BALANSRAPPORT
2019-12-31

2018-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent samt liknande rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar

4 636
2 160
6 796

4 945
2 092
7 037

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

1 713
205
1 918

616
73
689

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar

2 550
2 550

2 550
2 550

11 264

10 276

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Förskott till leverantörer
Summa varulager

1 424
0
8
1 432

1 694
0
198
1 892

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

2 650
5
711
3 366

688
139
219
1 046

Kassa och bank

2 281

4 435

Summa omsättningstillgångar

7 079

7 373

18 343

17 649

Alla belopp i tusentals kronor

Summa anläggningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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2019-12-31

2018-12-31

1 418
2 752
4 170

1 418
2 408
3 826

26 808
-17 598
-4 278
4 932

26 932
-10 906
-6 398
9 628

Summa eget kapital

9 102

13 454

Långfristiga skulder
Konvertibla lån
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

0
1 833
1 833

0
828
828

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

4395
0
1 309
762
942
7 408

867
134
1 254
154
957
3 366

18 343

17 648

7 700
inga

7 700
inga

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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KASSAFLÖDESANALYS
2019-01-01
2019-12-31
12 mån

2018-01-01
2018-12-31
12 mån

-3 998

-6 199

1 036
175

948

0
-281
0

0
-199
0

förändringar av rörelsekapital

-3 068

-5 440

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

460
-2 320
515
-4 413

-134
1 972
-2 452
-6 064

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-479
-1 795
-2 274

-291
-88
-379

5 400
-867
4 533

600
-4 050
11 675
8 225

-2 154

1 782

4 435
2 281

2 653
4 435

Alla belopp i tusentals kronor
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar enligt plan
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av låneskulder
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Ökning/minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Finepart Sweden AB (publ)
Rinnavägen 6
517 22 BOLLEBYGD
Tel: 033-28 41 45
E-post: info@finepart.com
Hemsida: www.finepart.com

