
 

 

Delårsrapport 

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2020 
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Kvartalet i korthet 

▪ Orderingången ökade med 26 procent till 21,0 MSEK 

(16,6). Rensat för valutakurspåverkan mellan 

jämförelseperioderna har orderingången ökat med 20 

procent. 

▪ Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 18,0 MSEK 

(17,7). Rensat för valutakurspåverkan mellan 

jämförelseperioderna har nettoomsättningen minskat 

med 1 procent. 

▪ Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 

-1,8 MSEK (-5,0) och rörelseresultatet före finansiella 

poster (EBIT) uppgick till -3,0 MSEK (-5,2). 

▪ Resultat före skatt uppgick till -3,0 MSEK (-5,3). 

▪ Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-0,7). 

▪ Kassaflödet uppgick till -4,0 MSEK (-11,9), varav -2,7 

MSEK (-9,0) från den löpande verksamheten, -1,3 MSEK  

(-3,4) från investeringsverksamheten och -0,0 MSEK (0,5) 

från finansieringsverksamheten.  

▪ Likvida medel uppgick till 13,4 MSEK (38,3) vid periodens 

utgång. 

▪ Bolaget erhåller order om ca 6 MSEK genom vår återförsäljare IPW Lift Tech för en ny fabrik i 

sydöstra USA.  

▪ Mikael Bluhme, representant för Roosgruppen AB, väljs in i bolagets styrelse på årsstämman 

som hölls den femte maj.  

 

 
 
 
 
 
 



 

Perioden 1 januari – 30 juni 2020 

▪ Orderingången ökade med 41 procent till 47,0 MSEK (33,3). Rensat för valutakurspåverkan 

mellan jämförelseperioderna har orderingången ökat med 34 procent. 

▪ Nettoomsättningen ökade med 44 procent till 44,3 MSEK (30,7). Rensat för 

valutakurspåverkan mellan jämförelseperioderna har nettoomsättningen ökat med 40 

procent. 

▪ Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3,8 MSEK (-9,3) och rörelseresultatet 

före finansiella poster (EBIT) uppgick till -6,0 MSEK (-9,8). 

▪ Resultat före skatt uppgick till -6,0 MSEK (-9,8). 

▪ Resultat per aktie uppgick till -0,8 SEK (-1,3). 

▪ Kassaflödet uppgick till -4,7 MSEK (-21,8), varav -2,5 MSEK (-16,3) från den löpande 

verksamheten, -2,1 MSEK (-5,9) från investeringsverksamheten och -0,1 MSEK (0,4) från 

finansieringsverksamheten.  

Händelser efter kvartalets utgång 
▪ Bolaget har nått en överenskommelse med ALMI samt en ledande svensk bank om totalt 10 

MSEK i lån som kommer betalas ut under tredje samt fjärde kvartalet 2020 med löptid om fem 

år. Vid kvartalets slut hade bolaget likvida medel om totalt 13,4 MSEK samt en outnyttjad 

checkkredit om 2,3 MSEK. Tillsammans utgör dessa tre komponenter en betryggande likviditet 

(totalt 25,7 MSEK) för bolaget framåt och möjliggör fortsatta investeringar i rörelsekapital, 

produktutveckling samt organisation. 

▪ Under juli månad tog bolaget beslutet att insourca distribution och montering för Nordamerika 

och flytten kommer slutföras under mitten av augusti. Flytten kommer öka bolagets kapacitet, 

öka leveransprecisionen samt höja kvalitén till våra kunder. Bolaget förväntar sig också kunna 

öka effektiviteten och höja bruttomarginalen till följd av flytten. Kostnadsbesparing på årsbasis 

med nuvarande volym är ca 1 MSEK.  

 

 

 

 



 

 

Effekter av COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Finansiella höjdpunkter 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VD har ordet  

TILLVÄXT I ORDERINGÅNG I EN UTMANANDE 

MARKNAD

Försäljning & Resultat 



 

 

eQart® 

Utveckling  



 

 

Anders Fogelberg  

  



 

 

Finansiell sammanfattning av det 

andra kvartalet 2020 

Orderingång 

Omsättning

 



 

 

Rörelseresultat  

Kassaflöde  

  



 

 

Finansiell sammanfattning av den 

ackumulerade perioden jan-juni 2020 

Orderingång 

Omsättning

Rörelseresultat  

Kassaflöde  



 

 

Finansiell ställning 

Koncernens balansräkning 

FlexQube-aktien 

Personal  



 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

 



 

 

Om Moderbolaget 

Moderbolagets finansiella sammanfattning av det andra kvartalet 
2020 
Numeriska uppgifter angivna inom parentes avser jämförelse med delårsperioden 1 april – 30 juni år 
2019 eller balansdagen 2019-06-30. Moderbolagets redovisningsvaluta är i svenska kronor (SEK). 

Omsättning och rörelseresultat 

Moderbolagets finansiella sammanfattning av den ackumulerade 
perioden 2020 
Numeriska uppgifter angivna inom parentes avser jämförelse med delårsperioden 1 januari – 30 juni 
år 2019 eller balansdagen 2019-06-30. Moderbolagets redovisningsvaluta är i svenska kronor (SEK). 

Omsättning och rörelseresultat 

Moderbolagets finansiella ställning 

 



 

 

Ekonomisk redovisning 

Koncernens resultaträkning 



 

 

Koncernens balansräkning 
Tillgångar 

TILLGÅNGAR

 



 

 

 

Koncernens balansräkning 
Eget kapital och skulder 

EGET KAPITAL



 

 

 

Koncernens förändringar i eget kapital 

 



 

 

Koncernens kassaflödesanalys 



 

 

 

Moderbolagets resultaträkning 



 

 

 

Moderbolagets balansräkning 
Tillgångar 

TILLGÅNGAR



 

 

Moderbolagets balansräkning
Eget kapital och skulder 

SEK 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

Redovisningsprinciper 



 

 

Nyckeltalsdefinitioner 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Undertecknande 

Ulf Ivarsson  Anders Ströby  Christian Thiel 

Per Augustsson  Mikael Bluhme  Anders Fogelberg 

 



 

 

Finansiell kalender 

Kvartalsrapport 3, 2020

Kvartalsrapport 4, 2020

Kontakt 

FlexQube AB (publ)    Certified Advisor  

Investor Relations  

mailto:info@fnca.se
mailto:ir@flexqube.com
http://www.flexqube.com/
https://www.facebook.com/FlexQube/
https://twitter.com/flexqube
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