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Kvartalsinformation Q3 2021:  
 

• Nettoomsättningen uppgick till 136,2 (149,4) MSEK för perioden januari – september. 
• Omsättningsminskningen om 9% avspeglar den försiktighet i marknaden som inleddes i början av 

hösten 2020 till följd av Covid-19 pandemin. Utmaningarna med avvaktande större kunder i Finland 
kvarstod i Q3.  

• Vi ser nu en tydlig vändning fr o m inledningen av hösten 2021, efter den säsongsmässigt normalt 
svagare sommaren. Den första ordern från den större amerikanska kunden levererades i Q3.  

• EBIT resultatet för koncernen i Q3 var +0,2 Msek, varav i september +1,5 Msek, där samtliga bolag 
visade positivt EBIT-resultat. Organisationen har även börjat planera för upprampning i form av vissa 
genomförda och planerade nyanställningar efter neddragningar under senaste året.  

• EBITDA uppgick till 2,3 (5,9) vilket motsvarar en marginal på 1,7 (3,9) procent.  

• Periodens resultat uppgick till -9,3 (-7,1) MSEK. 

• Statliga bidrag för covid-19 har under perioden påverkat resultatet med +0,5 (+0,6) MSEK.  
 

SAMMANFATTANDE RESULTATRÄKNINGAR       
  2021 2020 2020 

Mkr jan-sep jan-sep jan-dec 

Nettoomsättning 136,2 149,4 189,2 

EBITDA 2,3 5,9 4,5 

(% av nettoomsättningen) 1,7 % 3,9 % 2,4 % 

EBIT -5,1 -2,2 -6,9 

(% av nettoomsättningen) -3,8 % -1,5 % -3,7 % 

Periodens resultat -9,3 -7,1 -12,2 

(% av nettoomsättningen) -6,8 % -4,8 % -6,5 % 

        

NYCKELDATA 2021 2020 2020 

  jan-sep jan-sep jan-dec 

Resultat per aktie, kronor -0,18 -0,13 -0,23 

Eget kapital per aktie, kronor 0,61 0,91 0,76 

Soliditet, % 24,6 % 37,8 % 35,9 % 

Eget kapital, Mkr 32,0 47,9 40,3 

Räntebärande nettoskuld, Mkr 59,3 36,5 39,6 

Räntebärande nettoskuld, exkl. finansiellt klassade hyresavtal, 
Mkr 26,4 12,6 12,9 

Tillgångar 130,1 126,7 112,2 

Skulder (främmande kapital) 98,1 78,8 71,9 

Nettoskuldsättningsgrad, ggr 1,9 0,8 1,0 

Antal anställda vid periodens slut 110 108 105 
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