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1) Inklusive upplösning 
av garantiavsättning 
om 1,4 MSEK 

2) Inklusive upplösning 
av garantiavsättning 
om 1,2 MSEK 

3) Inklusive kostnad för 
återkallelse 2019 om 
-3,6 MSEK 

 

Bokslutskommuniké 
1 oktober – 31 december, 2020 

 

”Försäljningen i slutet av 2020 visar på en återhämtning.  
Marknadstrenden är positiv för 2021.” Henrik Nedoh, VD 

 

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) 
• Nettoomsättningen i Q4 uppgick till 3,6 MSEK (7,1), en 

minskning med 49 procent jämfört med samma period 
föregående år 

• Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 
76 procent (86)  

• Kvartalets resultat efter skatt uppgick till -2,7 MSEK  
(-0,2) 

• Kassaflödet uppgick till 0,4 MSEK (-3,2) 
 
ÅRET (KONCERNEN) 
• Nettoomsättningen för helåret uppgick till 9,1 MSEK 

(19,4), en minskning med 53 procent jämfört med 
föregående år på grund av COVID-19 pandemin 

• Bruttomarginalen för året uppgick till 85 procent (55). 
Bruttomarginalen för året påverkas positivt av en 
upplösning av garantiavsättningar med 1,2 MSEK 

• Årets resultat uppgick till -13,7 MSEK (-11,3)  
 
KORT OM DOXA 
Doxa är ett Uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar 
och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända 
produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl 
patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter, som säljs och 
marknadsförs under produktnamnet Ceramir®, Ceramir® 
Crown&Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement, är re-
mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva 
dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. 
Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth 
Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 
00; e-mail certifiedadviser@penser.se). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 
• Doxas produkt Ceramir® Protect LC godkändes för 

marknadsföring och försäljning i USA. Det är det andra 
produktutvecklingsprojekt under 2020 som nu färdigställs. 

• Doxas 510(k)-ansökan för Ceramir® Restore QuikCap 
godkändes av amerikanska FDA (U.S. Food and Drug 
Administration). Det innebär att Ceramir Restore QuikCap nu 
kan börja marknadsföras och säljas i USA.  

• Doxas CFO meddelade i oktober att han beslutat att lämna 
sin roll på Doxa för ett uppdrag i ett annat bolag, ersättare 
tillsatt 

• Doxa tillfördes genom företrädesemission knappt  
15 miljoner kronor 

• Lånet till Adma Förvaltnings AB återbetalades. Adma 
Förvaltnings AB erbjöd en lånegaranti för 2021 10 MSEK 

• Doxas vice VD meddelade i december att han beslutat att 
lämna sin roll på Doxa för ett uppdrag i annat bolag 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
• Doxa tecknade distributörsavtal med Dental City i USA 
• Doxa genomförde byte av Certified Adviser till Redeye AB 

per den 1 mars 2020 
• Som en konsekvens av COVID-19 infördes i april 

korttidspermittering om 20% för all personal anställd i 
Sverige. Även styrelsen sänkte sitt arvode under perioden 
med samma procentsats som de anställdas lönesänkning 

• Styrelsen i Doxa AB (publ) beslutade om nyemission av 
aktier om knappt 15 Mkr med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare 

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET 
• Första initiala lanseringsordrarna för nya produkten 

Ceramir® Restore QuikCap har levererats till majoriteten 
av distributörerna i USA  

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG (KONCERNEN)  
 

(MSEK) Okt-dec 
2020 

Okt-dec 
2019 

Jan-dec 
2020 

Jan-dec 
2019 

Intäkter inkl. licensintäkter och aktiverade 
arbeten 

3,9 7,3 10,3            20,1 

Nettoomsättning inkl. övriga 
rörelseintäkter 

3,6 7,1 9,1 19,4 

Bruttoresultat exkl. licensintäkter & 
aktiverat arbete 

         2,7 -6,1 1 7,7 2 10,7 3 

Bruttomarginal, % 76 86 85 55 

Resultat före engångskostnader 
och finansnetto 

-2,5 -0,2 -13,1 -11,1 

Resultat efter skatt -2,7 -0,2 -13,7 -11,3 

Kassaflöde 0,4 -3,2         -0,1 -15,0 
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VD-ORD 
FÖRSÄLJNINGEN I FJÄRDE KVARTALET VISAR PÅ 
ÅTERHÄMTNING 
Efter att vi som bolag starkt påverkats av nedstängda 
kliniker under andra och tredje kvartalet såg vi en 
återhämtning och ökad orderingång från samtliga våra 
distributörer och från vår private label licenstagare i början 
på det fjärde kvartalet. Även den japanska marknaden som 
har varit påverkad under hela 2020 har visat tecken på 
återhämtning. Nettoomsättningen uppgick till 3,6 MSEK 
(7,1) en minskning med 49 procent jämfört med före-
gående år som var det starkaste fjärde kvartalet i Doxas 
historia.  

Trots att försäljningsutfallet var långt under föregående år 
så är trenden positiv och visar att marknaden håller på att 
återhämta sig.  

Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till  
76 procent (86). Kostnaderna var lägre än budgeterat och 
är en konsekvens av minskade försäljnings- och marknads-
föringsaktiviteter på grund av restriktioner kring resande 
och möten under pandemin.  

Under 2020 så har den rådande pandemin haft en mycket 
stor negativ effekt på vårt försäljningsutfall under framför 
allt det andra och tredje kvartalet jämfört med föregående 
år. För helåret 2020 uppgick nettoomsättningen till  
9,1 MSEK jämfört med 19,4 MSEK för 2019. 

 

FOKUS OCH PRIORITERING UNDER PANDEMIN 
Redan i slutet på första kvartalet och i början på andra 
kvartalet förstod vi att den rådande pandemin skulle bli 
omfattande. Vi beslöt oss för att fokusera verksamheten på 
att färdigställa de två nya produkterna vi arbetet med under 
en tid. Båda produkterna är nu godkända för 
marknadsföring och försäljning i USA av FDA. Våra 
marknadsaktiviteter ändrades och riktades om från fysiska 
till digitala aktiviteter. Det har tagits emot positivt från både 
tandläkare och våra distributörer. Pandemin har fått oss att 
tänka om, och genom att erbjuda digitala aktiviteter kan vi 
nå ut till fler befintliga och potentiella kunder på ett mer 
kostnadseffektivt sätt. Digitala möten och utbildningar är 
något som vi på Doxa kommer att fortsätta prioritera då vi 
har sett på kraftigt ökat intresse och deltagande.  

 

UTÖKAD BIOAKTIV OCH BIOKOMPATIBEL 
PRODUKTPORTFÖLJ 
Den strategiska inriktningen som beslutades 2018 har nu 
utvidgat Doxas produktportfölj av bioaktiva produkter från 
två till fyra produkter. De nya produkterna har tagits emot 
väl av de tandläkare som varit med i utvecklings/ 
valideringsarbetet och kommer att utgöra en viktig del för 
vår tillväxt under 2021. Försäljningen har precis kommit 
igång och i skrivande stund har flera av våra distributörer 
gjort Ceramir Restore tillgänglig för försäljning via sina 
försäljningskanaler och vi har erhållit små initiala lanserings-
ordrar som levererats under slutet av januari månad. Vår 
andra nya produkt Ceramir® Protect LC kommer även den 
att börja distribueras under första kvartalet. 

Som VD är jag mycket stolt över det som teamet har lyckats 
åstadkomma under året. Marknaden för bioaktiva pro-
dukter bedöms växa med ca 20 procent per år de 
kommande åren och här har Doxa med sin unika teknologi 
möjligheten till att etablera oss och ta ytterligare 
marknadsandelar.   

Under 2021 kommer vi att fortsätta utveckla vår produkt-
portfölj med bioaktiva och biokompatibla produkter 
tillsammans med våra strategiska partners. Vi har siktet 
inställt på att presentera fler nyheter på marknaden under 
första halvåret 2022. 

 

FRAMTIDSTRO 

Vi lämnar en väldigt tuff tid bakom oss och ser positivt på 
framtiden. Vår försäljning har visat på en återhämtning och 
våra distributörer är igång igen. Lanseringen av våra nya 
produkter kommer att bli viktig för vår tillväxt under 2021. I 
nära samarbete med våra strategiska partners försätter vi 
utveckla fler bioaktiva och biokompatibla dentala 
förbrukningsvaror baserat på vår unika teknologi.  

Vi kommer även under 2021 att prioritera vår huvud- 
marknad USA och i nära samarbete med Hakusui utveckla 
Ceramir på den japanska marknaden. Vi har nu en portfölj 
av Ceramirprodukter som gör att jag ser positivt på våra 
möjligheter att ta nästa steg och öka tillväxttakten under 
2021 jämfört med tidigare år.    

 

   

 
 

Uppsala, februari 2020

 
Henrik Nedoh, VD 
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RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING 
 

KONCERNEN 
Omsättning och resultat 

Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet 2020 
uppgick till 3,6 MSEK (7,1), en minskning med 49 procent 
jämfört med samma period föregående år. 
Nettoomsättningen är fortsatt negativt påverkad av 
pågående Covid19-pandemi och de påföljande 
nedstängningarna av stora delar av samhället i USA, däri-
bland tandläkarkliniker. 
 
Rörelsens kostnader för fjärde kvartalet uppgick till  
-6,6 MSEK (-7,5).  
 
Rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till  
-2,5 MSEK (-0,2) och resultat efter skatt uppgick till  
-2,7 MSEK (-0,2). 

 

Finansiell ställning 

Koncernens likvida medel per den 31 december 2020 
uppgick till 4,5 MSEK (4,7). Det egna kapitalet uppgick till 
9,4 MSEK (8,9). 

Utifrån beslutad budget för 2021 gör styrelsen 
bedömningen att lånegaranti om 10 MSEK från Adma 
Förvaltnings AB säkrar fortsatt drift för kommande 12 
månader. 

Kassaflöde 

Koncernens kassaflöde uppgick under fjärde kvartalet 2020 
till 0,4 MSEK (-3,2), och kassaflödet från finansierings-
verksamheten uppgick till 4,2 MSEK (0,0).  

Kassaflödet för helåret 2020 uppgick till -0,1 MSEK och för 
2019 till -15,0 MSEK.  

 

 

 
MODERBOLAGET 

Omsättning och resultat 

Moderbolagets intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 
0,5 MSEK (0,5).  

Resultatet efter skatt för det fjärde kvartalet 2020 uppgick 
till -1,2 MSEK (-1,1). 

Finansiell ställning 

Moderbolagets likvida medel per den 31 december 2020 
uppgick till 1,7 MSEK (0,1) och det egna kapitalet uppgick till 
35,8 MSEK (32,7). 

Kassaflöde 

Moderbolagets kassaflöde under fjärde kvartalet 2020 
uppgick till 0,9 MSEK (-0,0) och kassaflödet från 
finansieringsverksamheten uppgick till 4,2 MSEK (0,0). 

PERSONAL 

Antal medarbetare i koncernen uppgick vid utgången av det 
fjäre kvartalet till tio. Omräknat motsvarar det 9,9 
heltidstjänster. En försäljningschef för den nordamerikanska 
marknaden är anställd i USA sedan november 2019. 

 

AKTIEN 

Det totala antalet utestående aktier vid periodens slut 
uppgick till 62 887 950.  

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market 
sedan april 2014. Aktien har börssymbolen DOXA. Redeye 
AB är företagets Certified Adviser. 

Per den 31 december 2020 ägs Doxa till 79,1 procent av fem 
aktieägare. Dessa är: 

Ägare Antal aktier Andel 

Adma Förvaltnings AB 40 501 527 64,4% 
Försäkrings AB Skandia 3 425 435 5,5% 
Ålandsbanken i ägares ställe 3 168 000 5,0% 
Hartmut Wiese 1 379 502 2,2% 
Aktiebolaget Possessor 1 280 454 2,0% 
 

RISKER 

För en redogörelse över de risker som är förknippade med 
bolagets verksamhet hänvisas till Bolagets Årsredovisning 
2019. Denna finns på bolagets hemsida, www.doxa.se, 
under fliken Investor relations/Finansiella rapporter. 
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REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna kvartalsrapport är upprättad enligt 
Bokföringsnämndens Allmänna Råd och 
redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år. 

 

STYRELSENS FÖRSÄKRAN 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av 
bolagets verksamhet, ställning och resultat samt 
beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
bolaget står inför. 

•   •   • 

 

Uppsala den 19 februari 2021 

 

 

 

Ingrid Atteryd Heiman Melker Nilsson Pål Ryfors 

Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

 

Jonas Ehinger Christian Lindgren Ljubo Mrnjavac 

Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

  

 

 

 

Henrik Nedoh  

Verkställande direktör  

 

 

 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor. 

 

 

För ytterligare information: 

Henrik Nedoh, VD, Doxa 
Tel: 018-478 20 00 
Email: henrik.nedoh@doxa.se  
 

Kommande informationstillfällen: 

Delårsrapport Q1 2021 21 april 2021  

Årsredovisning 2020 4 maj 2021  

Årsmöte 2021 1 juni 2021  

Delårsrapport Q2 2021 5 augusti 2021  

Delårsrapport Q3 2021 28 oktober 2021  

Bokslutskommuniké 2021 23 februari 2022  

Samtliga rapporter och stämmoprotokoll kommer att publiceras på: https://investor.doxa.se/ 
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KONCERNEN 

RESULTATRÄKNING KONCERNEN 
(MSEK) 

 Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning inkl. övriga rörelseintäkter 3,6 7,1 9,1 19,4 
Aktiverat arbete för egen räkning 0,3 0,2 1,2 0,7 

Licensintäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 

Summa intäkter 3,9 7,3 10,3 20,1 
     
Rörelsens kostnader     
Kostnad sålda varor          -1,0  -1,0 1          -1,5 2      -8,7 3 
Reklam/marknadsföring -0,5 -0,6             -2,0 -2,5 
Personalkostnader  -2,8 -3,0 -11,1 -10,9 
Arvoden, externa tjänster  -0,7 -0,9 -3,2 -2,9 
Övriga kostnader  -1,2 -1,8 -4,9 -5,6 
Avskrivningar och nedskrivningar av  
materiella och immateriella tillgångar -0,2 

 
-0,2 

 
-0,7 

 
          -0,6 

Summa kostnader -6,4 -7,5 -23,4 -31,2 
     
Rörelseresultat -2,5 -0,2 -13,1 -11,1 
     
Ränteintäkter och liknande resultatposter -0,1 0,0 -0,1 0,1 
Räntekostnader -0,1 0,0 -0,4 -0,2 
     
Resultat efter finansiella poster -2,7 -0,2 -13,6 -11,2 
     
Skatt på periodens resultat -0,0 -0,0 -0,1 -0,1 
     

Periodens resultat -2,7 -0,2 -13,7 -11,3 
 

 

1) Innehåller upplösning av garantiavsättning i kvartalet om 1,4 MSEK 
2) Innehåller upplösning av garantiavsättning för 2020 om 1,2 MSEK 
3) Innehåller kostnad för återkallelse 2019 om -3,6 MSEK. 
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BALANSRÄKNING KONCERNEN 
(MSEK) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   

 31 dec 2020 31 dec 2019 
 
TILLGÅNGAR   
   
Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten 3,6 2,9 
   
Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier, verktyg och installationer 0,2 0,1 
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar 0,0 0,0 

Summa anläggningstillgångar 3,8 3,0 
   
   
Omsättningstillgångar   

Varulager 3,3 2,8 
Kortfristiga fordringar 2,1 5,2 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,8 0,9 
   
Kassa och bank 4,6 4,7 

Summa omsättningstillgångar 10,7 13,6 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 14,5 16,6 
   
   
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital   

Aktiekapital 31,4 28,0 
Övrigt tillskjutet kapital 207,7 196,9 
Annat eget kapital inkl. årets resultat -229,7 -216,0 
Summa eget kapital 9,4 8,9 
   
Avsättningar   
Garantiavsättning 0,0 3,4 
   
Långfristiga skulder                    0,0 0,0 
   
Kortfristiga skulder   
Låneskulder                     0,0        0,0 
Leverantörsskulder 1,5                      2,0 
Övriga skulder 1,6                      0,3 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2,0 2,0 
Summa kortfristiga skulder 5,0 4,3 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14,5 16,6 
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN 
(MSEK) 

 Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 
     
Löpande verksamheten     
Resultat före finansiella poster  -2,4 -0,2 -13,1 -11,1 
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet -0,1 -1,5 -0,7 4,0 
Betald skatt och räntenetto -0,3 -0,0 -0,6 -0,2 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet -2,8 -1,7 -14,4 -7,3 
     
Förändring av rörelsekapitalet -0,7 -1,3 0,1 -2,0 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,5 -3,0 -14,3 -9,3 
     
Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,3 -0,2 -1,4 -0,7 
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,21,2 0,0 15,61,2,3 -5,04 
     
Periodens kassaflöde 0,4 -3,2 -0,1 -15,0 
     
Likvida medel vid periodens ingång 4,1 7,9 4,7 19,7 
Omräkningsdifferens 0,0 0,0 -0,1 0,0 
     
Likvida medel vid periodens utgång 4,5 4,7 4,5 4,7 

 

1) I November återbetalas skuld till Adma Förvaltnings AB om 10 MSEK. 
2) I November tillförs bolaget genom företrädesemission knappt 15 MSEK minus kostnader för emission.  
3) 1,3 MSEK är uppskjuten skatt och avgift utbetald från skatteverket i juni i enlighet med tillfälliga regler på grund av Covid19-pandemin 
4) I juni 2019 slutamorterade koncernen det resterande lånet till Erik Penser bank om 4,5 MSEK  
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KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 
(MSEK) 

 

 

 
 

 
 
 

DATA PER AKTIE (KONCERNEN)   

(SEK) Okt-dec 
2020 

Okt-dec 
2019 

Jan-dec 
2020 

Jan-dec 
2019 

Nettoresultat per aktie -0,05 -0,00 -0,24 -0,20 

Eget kapital per aktie 0,15 0,16 0,15 0,16 

Soliditet, % 65 54 65 54 

Antal utestående aktier 62 887 950 55 900 400 62 887 950 55 900 400 

Vägt genomsnittligt antal utestående aktier 59 114 673 55 900 400 56 738 906 55 900 400 

 

 

NYCKELTALSDEFINITIONER 

• Resultat per aktie - Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt vägt antal aktier. 
• Eget kapital per aktie - Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut  
• Soliditet - Eget kapital i förhållande till balansomslutningen  

2020 Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital 

Annat eget kapital 
inkl. årets resultat Totalt eget kapital 

Ingående balans 2020-01-01 28,0 196,9 -216,0 8,9 
Periodens resultat   -13,7 -13,7 
Företrädesemission 3,5 10,7  14,2 
Omräkningsdifferens   0,0 0,0 
Personaloptioner   0,1 0,1 

Utgående eget kapital 2020-12-31 31,5 207,6 -229,6 9,5 

2019 Aktiekapital Övrigt tillskjutet 
kapital 

Annat eget kapital 
inkl. årets resultat Totalt eget kapital 

Ingående balans 2019-01-01 28,0 196,9 -204,8 20,1 
Periodens resultat   -11,3 -11,3 
Omräkningsdifferens   0,0 0,0 
Personaloptioner   0,1 0,1 

Utgående eget kapital 2019-12-31 28,0 196,9 -216,0 8,9 
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MODERBOLAGET 

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET 
(MSEK) 

  Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 
  2020 2019 2020 2019 
Rörelsens intäkter     
Nettoomsättning 0,5 0,5 1,9 2,0 

Summa intäkter 0,5 0,5 1,9 2,0 
     
Rörelsens kostnader     
Reklam/marknadsföring 0,0 0,0 -0,0 -0,1 
Personalkostnader -0,8 -0,9 -3,0 -3,2 
Arvoden, externa tjänster -0,4 -0,2 -1,2 -0,7 
Övriga kostnader -0,4 -0,5 -1,5 -1,8 

Summa kostnader -1,6 -1,6 -5,7 -5,8 
     
Rörelseresultat -1,1 -1,1 -3,8 -3,8 
     
Räntekostnader -0,1 0,0 -0,4 0,0 
Resultat från aktier och andelar i dotterbolag 0,0 0,0 -7,0 0,0 
     
Resultat efter finansiella poster -1,2 -1,1 --11,2 -3,8 
     
Skatt på periodens resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Periodens resultat -1,2 -1,1 -11,2 -3,8 



 

 
DOXA AB (publ) Bokslutskommuniké 2020, sidan 10 av 11 

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 
(MSEK) 

 31 dec 2020 31 dec 2019 
   
TILLGÅNGAR   
   
Finansiella anläggningstillgångar   
Aktier och andelar i dotterföretag 30,0 30,0 
Fordringar hos koncernföretag 3,9 3,0 
Andra långfristiga fordringar 0,0 0,0 
Summa anläggningstillgångar 33,9 33,0 
   
Omsättningstillgångar   
Fordringar hos koncernföretag 1,0 0,5 
Övriga fordringar 0,1 0,1 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0,6 0,2 
   
Kassa och bank 1,7 0,1 
   
Summa omsättningstillgångar 3,6 0,9 
   
SUMMA TILLGÅNGAR 37,5 33,9 
   
   
   
EGET KAPITAL OCH SKULDER   
   
Eget kapital   
   
Bundet eget kapital   
Aktiekapital 31,4 28,0 
Reservfond 14,2 14,2 

Summa bundet eget kapital 45,6 42,2 
   
   
Fritt eget kapital   
Överkursfond 193,4 182,7 
Balanserat resultat -192,1 -188,4 
Årets resultat -11,1 -3,8 

Summa fritt eget kapital -9,8 -9,5 
   
Summa eget kapital 35,8 32,7 
   
   
Långfristiga skulder  0,0 0,0 
   
Kortfristiga skulder   
Låneskulder 0,0 0,0 
Leverantörsskulder 0,3 0,1 
Övriga skulder 0,4 0,1 
Skulder till koncernföretag 0,0 0,0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1,0 1,0 

Summa kortfristiga skulder 1,7 1,2 
   
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37,5 33,9 
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET 
(MSEK) 

 Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 
 2020 2019 2020 2019 
     
Löpande verksamheten               
Resultat före finansiella poster -1,2 -1,1 -11,2 -3,8 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0,0 0,0 7,01 0,0 
     
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapitalet -1,2 -1,1 

 
-4,2 

 
-3,8 

     
Förändring av rörelsekapitalet -2,1 1,1 -8,8 3,7 
     
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3,3 0,0 -13,0 -0,1 
     
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,0 0,0 0,0 0,0 
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4,2 0,0 14,62,3,4 0,0 
     
Periodens kassaflöde 0,9 0,0 1,6 -0,1 
     
Likvida medel vid periodens ingång 0,8 0,1 0,1 0,2 
     
Likvida medel vid periodens utgång 1,7 0,1 1,7 0,1 

 

 

1) Nedskrivning av aktier i dotterbolag i samband med lämnat aktieägartillskott 
2) I November återbetalas skuld till Adma Förvaltnings AB om 10 MSEK. 
3) I November tillförs bolaget genom företrädesemission knappt 15 MSEK minus kostnader för emission.  
4) 0,4 MSEK är uppskjuten skatt och avgift utbetald från skatteverket i juni i enlighet med tillfälliga regler på grund av Covid19-pandemin 
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