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Delårsrapport Q1 2021
Gapwaves AB (publ), 556840-2829
Händelser Januari – Mars 2021
• I januari ingick Gapwaves ett samarbetsavtal med Frencken group för förbereda företaget inför högvolymsproduktion av vågledarbaserade antenner.
• Under perioden erhölls två nya ordrar från amerikanska Uhnder på antenner till 77 GHz radar för ”last-mile
deliveries”. Ordrarna består av 6,000 respektive 300 antenner i formsprutad plast och är uppföljningsordrar
på de antenner som tidigare levererats till Uhnder. Ordrarnas värde är 3 MSEK.
• I mars erhöll Gapwaves en uppföljningsorder från en Tier 1 kund på design och utveckling av antennprototyper till 77 GHz bilradar värd ca 2.2 MSEK. Ordern är en uppföljning på det prototypprojekt som inleddes i
december 2020 med en av de ledande europeiska tillverkarna av radar till fordonsindustrin.
• Gapwaves har beviljats finansiering av Vinnova för ett nytt forskningsprojekt. Projektet består av forskning
inom satellitkommunikation på högre frekvenser och fokus är att använda Gapwaves innovativa antennteknologi för att identifiera nya tekniska lösningar för satellitkommunikationsterminaler. Projektet löper över 1,5
år och det totala bidraget är ca 1.9 MSEK.
• Perioden avslutades med en order på ett nytt utvecklingsprojekt för trafikövervakning tyska Smartmicro.
Leveransen omfattar design/utveckling och produktion av 100 formsprutade antenner för en 77 GHz högupplöst radar avsedd för trafikövervakning. Totalt ordervärde uppgår till ca 2.3 MSEK.

Nyckeltal
TSEK
Nettoomsättning

Jan–Mar
2021

Jan–Mar
2020

Helår
2020

2 406

6 502

16 263

EBITDA

-12 440

-6 376

-36 430

Periodens resultat

-13 929

-7 768

-44 324

Periodens kassaflöde

-13 756

-6 360

-31 537

76.9%

86.4%

80.4%

27 611 299

27 052 126

27 385 736

-0.50

0.29

-1.62

23

22

23

Soliditet vid periodens slut
Genomsnittligt antal utestående aktier för perioden
Resultat per aktie för perioden (kr)
Antal anställda vid periodens slut

Händelser efter periodens utgång
• I början av maj förvärvade Gapwaves delar av Metasum. Genom ägarskapet får Gapwaves tillgång till
Metasums patent och teknologi och kan nu möta marknadens ökade efterfrågan på 77 GHz radar med två
olika vågledarbaserade teknologier.
• I maj erhölls en ny order på ett nytt utvecklingsprojekt från en global techgigant. Ordern består av design och
utveckling av 77 GHz antennprototyper och är en uppföljning på det samarbete som inleddes under 2020.
Ordern har ett värde om ca 3.7 MSEK
• I maj anställdes Robert Nordström som ny CFO för Gapwaves. Robert startar i juni 2021 och har tidigare
erfarenhet av internationella M&A-transaktioner, strategi och finans. Närmast kommer han från en roll som
M&A Manager på OptiGroup och tidigare erfarenheter inkluderar transaktionsrådgivning på PwC och EY.
• Bolagstämman för Gapwaves beslutade om
- Ett nytt optionsprogram för anställda och styrelsen
- Bemyndigande att kunna emittera aktier upp till 15% efter utspädning
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VD kommentar
Starkt första kvartal bekräftat av flera kundordrar

Lägre intäkter men högre orderingång

Den positiva utvecklingen vi såg under 2020 har fortlöpt
och påverkat Gapwaves verksamhet i en positiv riktning
under första kvartalet 2021. De mest framträdande
händelserna är det fortsatta intresset för Gapwaves
77 GHz antenner för fordonsradar, där såväl tekniska som
kommersiella diskussioner intensifierats med de allra
största aktörerna (Tier 1).

Försäljningsintäkterna har minskat första kvartalet 2021
jämfört med motsvarande kvartal 2020. Detta förklaras
av att licensintäkter från Veoneer erhölls i första kvartalet
2020. Aktiviteten i våra kundprojekt är dock högre än
tidigare.

Vidare har det bekräftats att Gapwaves antennteknologi
står sig stark inom olika radarvertikaler som Autonoma
”last mile deliveries” och trafikövervakning. Under kvartalet
har Gapwaves erhållit två nya ordrar för antenner till
Autonoma ”last mile deliveries” från amerikanska Uhnder.
Under perioden har en beställning erhållits på ett nytt
projekt för antenner till trafikövervakning av Smartmicro.
Samarbetet inleddes under 2020 och Smartmicro väljer
nu att offentliggöra och fördjupa samarbetet med
Gapwaves. Smartmicro är ett tyskt företag med närmare
30 års erfarenhet av radarteknologi för fordonsindustrin.
För att bredda sin produktportfölj gick de, för över tio år
sedan, in på marknaden för trafikövervakning där de nu
är marknads-ledande. Smartmicro är mycket nöjda med
Gapwaves leveranser och angelägna om att fördjupa
samarbetet framöver.
”Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Gapwaves inom
radar för trafikövervakning. Gapwaves antennteknologi har
hittills visat mycket god prestanda”, kommenterar
Ralph Mende, CEO, Smartmicro.
Inom telekom ser vi ett ökat intresse för 28 GHz, 5G
applikationer, från våra asiatiska kunder. Vår amerikanska
kund, som under 2020 beställde ett utvecklingsprojekt på
en 28 GHz repeater, har nu gjort en beställning på ett nytt
utvecklingsprojekt.
Under kvartalet nåddes en milstolpe mot målet att
bli högvolymsleverantörer då Gapwaves tecknade ett
samarbetsavtal med Frencken Group för produktion av
högvolymsprodukter. Gapwaves har också flyttat till nya
större lokaler i Göteborg med lab, test och sammansättning
av produkter i volymer upp till 150 000 enheter per år och
har därmed kapacitet att gå in i högvolymsprojekt.
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Trots ett 2020 som dominerats av oro och turbulens ger
våra kunder oss inga signaler på att utvecklingen av
nästa generations bilradar eller utvecklingen av andra
radarapplikationer påverkats negativt av pandemin.
Utrullningen av 5G på millimetervågor är något försenat
i Europa vilket är känt sedan tidigare. Gapwaves följer
utvecklingen och står redo när marknaden för 5G på
millimetervågor tar fart.
Gapwaves strategiska plan ligger fast och det
ökade antalet kundspecifika utvecklingsprojekt ger
förhoppningar om ett starkt 2021. Vidare följer vi
vår långsiktiga strategi att göra Gapwaves teknologi
till standard för vågledarbaserade antenner och att
bygga upp en bred kundbas som väljer Gapwaves
anntennlösningar för sina högvolymsprodukter.
Ökat intresse inom samtliga affärsområden
Flertalet kundorder och utvecklingsprojekt bekräftar
redan att Gapwaves 77 GHz antenn för kortdistansradar
kan vara med och skapa en mer högpresterande, säkrare
och billigare radarmodul för ett marknadssegment med
stora volymer inom en snar framtid.
Vidare har världen vant sig vid ett digitalt levnadsmönster
efter ett år med covid-19 vilket i stor utsträckning spås
fortsätta även när pandemin har klingat av.
Prognoserna säger att vi delvis kommer fortsätta med
hemmakontor, att dra ner på affärsresorna för att spara
tid men även värna om vår miljö, samt fortsätta köpa såväl
mat som kläder och elektronik via e-handel. Dessa nya
vanor ställer krav på bättre kommunikationslösningar och
nya transportmetoder.

Dessa nya behov är inget nytt, de är en del av den
digitala transformationen och drivet av marknaden för
förarlösa fordon och uppkopplade städer, men de har
på grund av pandemin fått extra fart och prioriterats
upp av berörda aktörer.
Detta ligger helt i linje med Gapwaves produktutveckling av en 77 GHz högupplöst radarantenn.
Kundorders bekräftar att Gapwaves antenn är ideal
för radarapplikationer som ”last mile deliveries”
och trafikradar. Inflödet av nya ordrar bekräftar att
detta är ett marknadssegment i snabb tillväxt med
förhoppning om stora volymer inom en snar framtid.
När 5G 28 GHz blir tillgängligt för kommersiellt bruk
öppnas nya möjligheter. Körer och rockband kan öva
i realtid på olika delar av jordklotet utan fördröjning.
Detsamma gäller sjukvården; en kirurg i USA kan på
distans med hjälp av robotteknik utföra en avancerad
operation någonstans i Afrika - tänk vilken möjlighet
detta öppnar för att utsatta världsdelar skall få en
bättre sjukvård.
Som VD för Gapwaves är jag mycket stolt över
inledningen av 2021 och vad vi åstadkommit
tillsammans med våra kunder. Jag håller fast vid att
våra anställdas kompetens inom vågledarbaserade
strukturer är av världsklass vilket gång på gång
bekräftas i diskussioner med världsledande aktörer
på området. Gapwaves innehar kompetens att
revolutionera hela millimetervågsmarkanden! Med
det vill jag säga att jag är otroligt stolt över att vara en
del av detta team och jag har stora förhoppningar för
Gapwaves utveckling det kommande året.
Gapwaves befinner sig just nu i ett mycket spännande
skede där vår tekniska förmåga imponerar på
våra affärspartners och kunder. Genom de första
volymleveranserna och de förfrågningar som
kommit in är fokus nu fullt inställt på större order
likväl som att ingå långsiktiga avtal och bli utvald
antennleverantör till de kunder vi för diskussioner
med. Min förhoppning är att vi ska kunna ta dessa steg
och påbörja nästa fas i Gapwaves resa under närmsta
kvartalen.
Göteborg, 12 maj 2021
Lars-Inge Sjöqvist
Verkställande Direktör, Gapwaves AB
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Finansiella kommentarer
Januari – Mars 2020
Verksamhetsutveckling
Omsättningen under det första kvartalet 2021 föll jämfört med motsvarande
kvartal 2020. Att intäkterna var lägre än föregående år förklaras av att
licensintäkter från Veoneer erhölls under tolv månader med start i juli 2019
t.o.m. juni 2020.
Aktiviteten i våra kund- och forskningsprojekt, samt intresset från våra
kunder är högre än någonsin tidigare. Detta är ett erkännande av att våra
prototypprojekt levererar prestandan i enlighet med våra kunders högt
ställda krav.
Kvalificeringen av Frencken Group som samarbetspartner för produktion
av högre volymer av antenner har genomförts framgångsrikt under första
kvartalet. Frencken kan nu producera Gapwaves produkter med bra
prestanda och till konkurrenskraftig kostnad. Gapwaves är nu väl förberedda
för att ta ordrar med högre volymer.
Gapwaves vågledarteknologi är nu välkänd inom såväl fordonsindustrin som
telekom. Dessutom är det definitivt ett stort intresse från kunder inom andra
segment och flera genombrottsordrar har erhållits inom ”last mile deliveries”
och trafikövervakning.
Intäkter och resultat
Nettoomsättningen under det första kvartalet 2021 var 2 406 TSEK
(6 502 TSEK) relaterat till intäkter från våra utvecklingsprojekt.
Rörelseresultatet för perioden var –13 859 TSEK (-7 720 TSEK). Det
försämrade resultatet förklaras av lägre intäkter. Rörelsens kostnader för
perioden var –16 807 TSEK vilket var i nivå med föregående år (-16 537 TSEK)
Resultat efter finansiella poster var –13 929 TSEK (-7 768 TSEK).
Kassaflöde
Periodens kassaflöde uppgick till –13 756 TSEK (-6 360 TSEK) . Kassaflödet
från rörelsen var –12 863 TSEK (-8 224 TSEK) Under kvartalet investerades
0 TSEK (-1 611 TSEK) i immateriella tillgångar och -966 TSEK (-128 TSEK) i
materiella tillgångar. Investeringarna i materiella tillgångar härrör sig främst
till uppstart av produktionsanläggning.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick den 31 mars 2021 till 64,1 MSEK. Gapwaves har inga
skulder till kreditinstitut.
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Framtidsutsikter
Under det första kvartalet erhöll Gapwaves flera nya
ordrar på 77 GHz radarantenner. Uhnder beställde
6 000 formsprutade antenner för ”last mile delivery”
applikationer, Smartmicro lade en beställning på ett nytt
utvecklingsprojekt på antenner för trafikövervakning och
en uppföljningsorder erhölls från marknadsledande Tier 1
inom fordonsradar.
Under 2020 bekräftade flera kundordrar att Gapwaves
antenn är väl lämpad för fordonsradar. Orderboken för
första kvartalet 2021 visar nu att Gapwaves teknologi
även är väl etablerad inom fler segment för högupplösta
radarantenner så som ”last mile delivery” och
trafikövervakning - marknadssegment i hög tillväxt.
Vidare har diskussioner intensifierats om att bli en
långsiktig antennleverantör och ingå licens- eller
produktförsäljningsavtal med underleverantörer till
fordonsindustrin.
För att möta upp de ökade antalet kundordrar har
investeringar gjorts i nya lokaler med ökad kapacitet för
egen produktion och test i mindre volymer, upp till
150 000 antenner per år. Ett samarbetsavtal har tecknats
med Frencken group och Gapwaves står nu redo att ta
större högvolymsprojekt.
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Vidare har vi under första kvartalet sett ett ökat intresse
för olika 5G applikationer främst från den asiatiska
marknaden och förhoppningen är att inleda nya
prototypprojekt under året.
Gapwaves ledning fortsätter följa utvecklingen av Covid-19
i dialog med kunder och partners men bedömningen
kvarstår, att kunder inom både radarapplikationer och 5G
prioriterar denna utveckling och inte påverkats negativt av
pandemin.
Baserat på uppföljningsordrar från redan etablerade
kundrelationer i kombination med inflöde av nya
förfrågningar ser framtidsutsikterna för 2021 goda ut.

Gapwaves i korthet
Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers
Tekniska Högskola och etablerades 2011 för att
kommersialisera innovationer till produkter med
millimetervågsteknologi. I och med den exponentiellt
ökande användningen av bild och video i våra mobila
enheter samt en önskan om att skapa autonoma fordon
uppkommer ett ökande behov av högpresterande trådlösa
system och radar. Till dessa system utvecklar Gapwaves
vågledar- och antennprodukter baserade på en patenterad
vågledarteknologi. Bolagets marknader är främst inom
telekom och radar till fordonsindustrin.

Teckningsoption TO2
Aktieägarna beslutade vid bolagsstämman 24 april 2017
att genomföra ett optionsprogram TO2 för fast anställda
och styrelse. Totalt beslutades om 700 000 optioner med en
lösenkurs om 13,00 SEK. Optionsprogrammet löpte fram
till 29 maj 2020 och innehavaren hade under denna tid rätt
att konvertera en option till en B-aktie. Totalt tecknades
582 000 optioner. Priset per option sattes till 1,90 SEK per
option genom en extern värdering. Under augusti 2018
tecknades resterande 118 000 optioner till ett pris om 3,00
SEK per option. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande
blev 2,8%.

Aktien
Gapwaves B-aktie är sedan den 18 november 2016 noterad
på Nasdaq First North Growth Market Stockholm och
handel sker under kortnamn GAPW B. Emissionskursen
den 18 november 2016 var 5,95 SEK och kursen den 31
mars 2021 var 59 SEK. 31 mars 2021 hade bolaget ca 8 000
aktieägare. I bolaget finns totalt 27 611 299 aktier, varav
7 977 750 A-aktier och 19 633 549 B-aktier. Varje A-aktie
ger rätt till tio röster och varje B-aktie rätt till en röst. G&W
Fondkommission är bolagets Certified Adviser.

Efter den företrädesemission som genomfördes under
2018 gav varje option rätt att teckna 1,02 aktier till en
lösenkurs om 12,80 SEK. Under 2019 tecknades totalt
11 060 B-aktier och under 2020 tecknades resterande
701 140 B-aktier inom ramen för optionsprogrammet.
Redovisningsprinciper
Företaget tillämpar Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Aktiekapital
Per 31 mars var aktiekapitalet 1 656 678 kr och totala
antalet aktier var 27 611 299 st. Detta ger ett kvotvärde på
0,06 SEK per aktie.

Vidare värderas samtliga balansposter till
anskaffningsvärde enligt K3, kap. 11.
Delårsrapporten har inte granskats av revisor.

Personal

Finansiell Kalender

Antalet tillsvidareanställda i bolaget uppgick per 31 mars
2021 till 23 (22) personer.

Delårsrapport Q2 2021: 2021-08-25
Delårsrapport Q3 2021: 2021-11-10
Kontaktperson: Lars Westlund, CFO, 031-762 60 40
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Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
Operativa risker
I den operativa verksamheten finns riskfaktorer som
kan komma att påverka bolagets affärsmässiga och
finansiella ställning. Riskerna är förknippade med att
utvecklingsverksamheten löper enligt plan, att bolaget
kan rekrytera kvalificerad personal och att teknologin
går att industrialisera i den grad att skalbarhet uppnås.
För att utveckla en komponent som är en del i ett större
system är bolaget också beroende av samarbete med
andra komponenttillverkare och kunder. Då flera av
Gapwaves kunder och leverantörer drabbats av störningar
i verksamheten kopplat till covid-19 finns en risk att
Gapwaves drabbas genom komponentbrist, uppskjutna
eller avbrutna projekt. Per början av maj 2021 har detta inte
skett.
Marknadsrisker
Gapwaves teknologi är främst inriktad på att användas
som en komponent i ett större system inom exempelvis
bilradar eller mobila telenätverk. Som sådan finns risker
kopplade till potentiella kunders preferens för teknologin,
till integrationen av teknologin likväl som efterfrågan av
slutprodukten.
Som utvecklare av produkter som idag inte finns på
marknaden finns risker och osäkerheter kopplade till
tidplan, kundbehov och konkurrenter. En försening eller
utebliven introduktion av nästa generations bilradar
inom fordonsindustrin eller introduktion av 5G inom
telekomindustrin kan medföra en risk för lägre tillväxttakt
än förväntat. Försäljning av större volymer väntas från
tidigast 2022.
Finansieringsrisk
Bolaget är finansierat via nyemissioner. Även om bolaget
genererar intäkter kan det i takt med att bolaget växer
uppstå kapitalbehov. I detta fall är bolaget också exponerat
mot finansieringsrisker. Efter den nyemission som
genomfördes i oktober 2019 bedömer styrelsen att bolaget
är väl kapitaliserat och att finansieringsrisken minskat i det
korta perspektivet.
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Största ägare
De tjugo kapitalmässigt största ägarna
(A- och B-aktier)

Antal A-aktier

Antal B-aktier

Kapitalandel %

Röstandel %

5 618 000

390 200

21.76%

57.84%

-

1 364 735

4.94%

1,40%

848 000

174 548

3.70%

8,85%

Alfred Berg (BNP Paribas)

-

819 805

2.97%

0,84%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

-

799 752

2.90%

0.82%

509 500

56 675

2.05%

5.27%

Bright Ebenezer

-

565 300

2.05%

0.58%

Six Sis AG

-

553 600

2.00%

0,57%

Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola

-

395 118

1.43%

0,40%

Abbas Vosoogh med bolag

265 000

94 700

1.30%

2,81%

Peter Enoksson

185 500

92 750

1.01%

1,99%

Ashraf Uz Zaman

165 000

100 000

0.96%

1,79%

Leif Hagne

-

255 500

0.93%

0.26%

Erste Group Bank AG

-

240 000

0.87%

0.25%

Nordea Livförsäkring Sverige AB

-

228 130

0.83%

0.23%

RGG ADM-Gruppen AB

-

191 628

0.69%

0.20%

Ann Christin Berardi med bolag

-

167 240

0.61%

0.17%

Bengt Wernersson

-

157 450

0.57%

0.16%

Ivan Dolano

-

151 000

0.55%

0.15%

Johan Arthur Brudvik

-

150 000

0.54%

0.15%

209 000

12 863 168

47.34%

15.29%

7 800 000

19 633 549

100,00%

100,00%

Kildal Antenn AB, inkl. närstående
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension
Lars-Inge Sjöqvist med bolag

Jian Yang

Övriga

Totalt

Källa: Euroclear
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Resultaträkning
Jan – Mar
2021

Jan – Mar
2020

Helår
2020

2 406

6 502

16 263

-

1 546

2 859

542

768

2 843

2 949

8 817

21 965

Handelsvaror

-1 445

-2 806

-9 600

Övriga externa kostnader

-8 317

-6 257

-25 793

Personalkostnader

-5 612

-6 153

-22 358

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

-1 419

-1 344

-5 572

-15

24

-644

Summa rörelsekostnader

-16 807

-16 537

-63 967

Rörelseresultat

-13 859

-7 720

-42 002

TSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-70

-48

-2 322

Summa finansiella poster

-70

-48

-2 322

-13 929

-7 768

-44 324

-

-

-

-13 929

-7 768

-44 324

Resultat efter finansiella poster
Skatter
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat
Resultat per aktie (kr)
Genomsnittligt antal utestående aktier efter full utspädning TO2
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-0.50

-0.29

-1.62

27 611 299

27 052 126

27 385 736

Balansräkning
TSEK

2021.03.31

2020.12.31

10 538

11 672

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

208

237

10 746

11 909

Aktier i dotterbolag

-

100

Summa finansiella anläggningstillgångar

-

100

Inventarier, verktyg och installationer

4 403

3 693

Summa materiella anläggningstillgångar

4 403

3 693

15 149

15 702

Varulager m.m.

407

360

Summa varulager

407

360

1 655

642

Summa immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

-

360

Övriga fordringar

1 179

1 596

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2 516

2 168

Summa kortfristiga fordringar

5 350

4 766

Kassa och bank

64 107

77 862

Summa kassa och bank

64 107

77 862

Summa omsättningstillgångar

69 864

82 988

85 012

98 690

Kassa och bank

Summa tillgångar
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TSEK

2021.03.31

2020.12.31

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

1 657

1 657

Fond för utvecklingsutgifter

10 537

11 672

Summa bundet eget kapital

12 194

13 329

Fritt eget kapital
Överkursfond

231 787

231 787

Balanserat resultat

-164 701

-121 485

Periodens resultat

-13 929

-44 324

Summa fritt eget kapital

53 157

65 978

Summa eget kapital

65 351

79 306

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

-

-

Summa långfristiga skulder

-

-

7 111

7 410

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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303

7 717

5 254

4 784

6 416

19 662

19 383

85 012

98 690

Förändring av eget
kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Fond för
utvecklings-

Balanserat

Årets

Totalt eget

Aktiekapital

utgifter

Överkursfond

resultat

resultat

kapital

1 657

11 672

231 787

-121 485

-44 324

79 307

Omföring resultat fg år

-

-

-

-44 324

44 324

-

Fusionsresultat

-

-

-

-27

-

-27

Årets förändring avseende fond för utvecklingsutgifter

-

-1 135

-

1 135

-

-

Periodens resultat

-

-

-

-

-13 929

-13 929

1 657

10 537

231 787

-164 701

-13 929

65 351

TSEK
Ingående balans 2021.01.01

Utgående balans 2021.03.31
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Kassaflödesanalys
TSEK

Jan – Mar

Jan – Mar

Helår

2021

2020

2020

-13 859

-7 720

-42 002

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Avskrivningar och nedskrivningar

Finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

1 419

1 344

5 572

-12 440

-6 376

-36 430

-70

-48

-2 322

-12 510

-6 424

-38 752

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar

-585

-777

2 702

Förändring av rörelseskulder

279

-1 023

3 050

Förändring av varulager

-47

-

-123

-12 863

-8 224

-33 123

Kassaflöde från den löpande verksamheten

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

-

-1 611

-2 924

-966

-128

-1 988

73

-

-50

-893

-1 739

-4 962

8 993

Finansieringsverksamheten
Optionsprogram

-

-

Nyemission optionskonvertering

-

3 937

-

Amortering av lån

-

-333

-2 445

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

3 604

6 548

Periodens kassaflöde

-13 756

-6 360

-31 537

Likvida medel vid periodens början

77 862

109 399

109 399

64 107

103 039

77 862

Likvida medel vid periodens slut
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