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Kvartal 1 i korthet
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➢
➢
➢

Nettoomsättningen ökade med 13% och uppgick till 8,5 (7,5) Mkr
Bruttomarginalen var oförändrad och uppgick till 22 (22) %
Resultat efter avskrivningar försämrades och uppgick till -0,3 (-0,1) Mkr
Resultat före skatt försämrades och uppgick till -0,3 (-0,0) Mkr
Kassaflödet från den löpande rörelsen var oförändrat och uppgick till 0,7 (0,7) Mkr
Prognos om omsättningsökning för helåret om minst 20% kvarstår

Kvartal 1
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 8,5 (7,5) Mkr, en ökning med ca 13% i förhållande till motsvarande period förra
året. Det sedan tidigare ansträngda komponentläget försämrades ytterligare under kvartalet till följd av Rysslands invasion av
Ukraina och planerade leveranser kunde inte genomföras. Även om bruttomarginalen till följd av genomförda prishöjningar
förbättrades under kvartalet i förhållande till det avslutande kvartalet förra året och uppgick till 22%, var den avsevärt lägre än
bolagets målsättning. Detta förklaras av fortsatt starkt stigande komponent- och transportkostnader. Resultatet efter
avskrivningar försämrades och uppgick till -0,3 (-0,1) Mkr. Planenligt stigande utvecklingskostnader (vilka fortsätter att tas
direkt via resultaträkningen) och kostnader för marknadsföring förklarar det sämre resultatet. Trots kvartalets förlust lyckas
bolaget redovisa ett positivt kassaflöde om 0,7 Mkr (0,7) från den löpande rörelsen till följd av lägre rörelsekapitalbehov.
Likvida medel uppgick vid kvartalsskiftet till över 16 MSEK utan några finansiella skulder

VD kommentar
Turbulensen för NFO Drives och stora delar av svenskt näringsliv fortsätter. I ett läge där vi och många andra upplevde att vi
tagit höjd för stigande kostnader genom prishöjningar kom så den fruktansvärda tragedin i form av Rysslands invasion av
Ukraina. För NFO:s del har kriget inneburit ytterligare problem med komponentbrist och prisökningar. Vi har därför inte
kunnat leverera i den takt vi önskat och fått kraftiga kostnadsökningar som följd. Mot den bakgrunden är jag ändå
tillfredsställd med att kunna redovisa en 13% ökning av omsättningen i kvartalet. Det är också omsättningsmässigt det bästa
första kvartal som bolaget någonsin kunnat redovisa. Även om ökningen innehåller en stor prisökningskomponent kan vi också
redovisa en volymmässig dylik. En orderstock om över 11 MSEK vid kvartalets utgång är enligt min mening ett bevis på att det
inte är efterfrågan det är fel på och att bolagets teknik fortsätter att möta ökat intresse visar det stora antal förfrågningar vi
får. Vi kan också under kvartalet räkna in fem nya kunder, som vi har skäl att tro att i samtliga fall blir återkommande. Detta
är i flera fall en följd av vår satsning i Tyskland. I samband med bokslutskommunikén för år 2021 uppskattade vi att
bruttomarginalen under kvartal 1, efter vidtagna prishöjningar, skulle återställas till en mer normal nivå kring 30%. Den
ovanstående utvecklingen har gjort det omöjligt att uppvisa det i kvartalet men vi hoppas och tror att den prishöjning om 6%,
som vi vidtagit från 1 april ska göra det möjligt att fortsätta förbättra marginalen under innevarande kvartal. Målet om en
betydligt högre bruttomarginal kvarstår. Helt planenligt fortsätter utvecklings- och marknadsföringskostnaderna att öka men i
och med att inga av dessa kostnader aktiveras slår det direkt mot resultatet. Till följd av ovanstående är kvartalets förlust
enligt min mening föga oroväckande. Att vi dessutom genom en minskning av rörelsekapitalet lyckas redovisa ett positivt
kassaflöde från rörelsen visar på styrkan i verksamheten.
På den positiva sidan är jag mycket glad över att kunna redovisa att våra tre utvecklingsprojekt löper enligt plan. Redan nu i
april kommer ”nya” Optimal 2,2 kW att börja levereras och vi har därmed möjlighet att fasa ut gamla produkter. Detta
kommer som vi tidigare meddelat leda till mer konkurrenskraftiga priser och en högre bruttomarginal. Arbetet med att få en
UL-certifiering (vilket medger försäljning i länder som USA) har igångsatts men beräknas ta 12-18 månader. Med tanke på det
intresse som potentiella kunder i USA visar för våra produkter stärks jag i min uppfattning att det är väl spenderade pengar.
Vi fortsätter vår bearbetning av potentiella OEM-kunder för att på det sättet skapa en större stabilitet i rörelsen.
Beslutsprocesserna har alltid varit långa och har inte blivit bättre av det pågående kriget men vi fortsätter att vara hoppfulla
om att kunna redovisa en eller flera nya större OEM-kunder under året.
Efter en pandemi, ett uppblossat krig i Europa och en kostnadsinflation av historiska mått är det lätt att bli ödmjuk när det
gäller att göra prognoser men jag upplever att med det intresse som vår teknik röner – mycket till följd av ny lagstiftning men
även miljöskäl – gör att vår tidigare prognos om en ökning av omsättningen om minst 20% är möjlig att nå under innevarande
år. Vi upplever en historiskt mycket turbulent period men med vår produkt, en mycket god finansiell ställning och starka och
engagerade aktieägare kommer vi att klara utmaningen.

Karlshamn 14 april 2022
VD Johan Braun
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Nästa rapport, delårsrapport för kvartal 2 2022, publiceras 8 juli 2022. Årsstämma sker 21 april 2022.
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Förändring av eget kapital Kv.1 2022
SEK
Ingående balans

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Årets
resultat

Eget kapital

15 309 346

1 408 880

9 170 420

-130 748

25 757 898

-240 626

-240 626

-130 748

130 748

0

9 039 672

-240 626

25 517 272

Periodens resultat
Disp. enligt årsstämmobeslut
Utgående balans

15 309 346

1 408 880

Förändring av eget kapital Kv.1 2021

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget
kapital

Årets
resultat

Eget Kapital

11 900 261

1 408 880

-2 498 337

1 038 863

11 849 667

-27 394

-27 394

1 038 863

-1 038 863

0

-1 459 474

-27 394

11 822 273

Kv.1 2022

Kv.1 2021

Rörelsens Intäkter

3 mån

3 mån

Nettoomsättning

8 502 005

7 508 590

0

0

8 502 005

7 508 590

Handelsvaror, Komponenter

-6 604 913

-5 847 860

Övriga rörelsekostnader

-1 289 272

-631 053

-870 884

-1 086 505

-263 064

-56 828

-58 845

-43 710

-8 823 914

-7 609 128

-321 909

-100 538

272 141

74 864

-253 286

-8 831

18 855

66 033

Resultat efter finansiella poster

-303 054

-34 505

Resultat före skatt

-303 054

-34 505

62 429

7 108

-240 625

-27 394

SEK
Ingående balans
Periodens resultat
Disp.enligt årsstämmobeslut
Utgående balans

11 900 261

1 408 880

Resultaträkning
SEK

Övriga rörelseintäkter
Summa Rörelseintäkter
Rörelsens kostnader

Personalkostnader
Resultat före avskrivningar
Avskrivning/Nedskrivning
Summa Rörelsekostnader
Rörelseresultat(EBIT)
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatt på årets resultat
Nettoresultat

Balansräkning
SEK

2022-03-31

2021-03-31

7 084

11 130

7 084

11 130

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Patent

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Varulager

453 634

469 975

453 634

469 975

5 562 795

5 549 118

5 562 795

5 549 118

6 023 513

6 030 223

399 499

1 102 302

399 499

1 102 302

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

6 759 789

5 140 834

Skattefordringar

200 608

288 778

Övriga fordringar

517 070

828 900

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

587 162

220 942

8 064 629

6 479 454

Likvida medel

16 405 125

5 874 159

Summa omsättningstillgångar

24 869 253

13 455 915

SUMMA TILLGÅNGAR

30 892 766

19 486 138

2022-03-31

2021-03-31

Aktiekapital

15 309 346

11 900 261

Reservfond

1 408 880

1 408 880

16 718 226

13 309 141

9 039 671

-1 459 473

-240 625

-27 394

8 799 046

-1 486 867

25 517 272

11 822 274

4 757 928

7 016 017

0

205 261

Övriga kortfristiga skulder

351 561

385 913

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

266 005

56 675

Summa kortfristiga skulder

5 375 494

7 663 866

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

30 892 766

19 486 140

Balansräkning
SEK

EGET KAPITAL &
SKULDER
Bundet eget kapital

Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Fria reserver
Periodens resultat
Summa fritt eget kapital
SUMMA EGET KAPITAL

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

Ställda säkerheter
Företagsinteckningar mm.
Ansvarsförbindelser

3 500 000

3 500 000

Inga

Inga

Kassaflödesanalys
Enl FAR indirekt metod

Kv. 1 2022

Kv.1 2021

3 mån

3 mån

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet.
Avskrivningar, förändring garantireservation mm
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital

-303 054

-34 505

58 845

43 710

-244 209

9 205

859 610

-179 286

1 477 506

169 617

-1 339 701

697 424

753 206

696 960

0

0

-70 890

0

-70 890

0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) resp minskning (+) av
varulager
kortfristiga fordringar
Ökning (+) resp minskning (-) av
kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Bruttoinvesteringar i immateriella
anläggningstillgångar (-)
Bruttoinvesteringar i materiella
anläggningstillgångar (-)
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission (+)

0

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

0

0

682 316

696 960

15 722 809

5 177 200

16 405 125

5 874 159

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal
Kv. 1 2022

Omsättning, kr

Kv.1 2021

8 502 005

7 508 590

Rörelseresultat, kr

-321 909

-100 538

Resultat efter finansiella poster, kr

-303 054

-34 505

Bruttomarginal, %

neg

neg

Rörelsemarginal, %

neg

neg

Nettomarginal, %

neg

neg

25 517 272

11 822 274

0,0%

neg

Justerat eget kapital, kr
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %
Räntabilitet på eget kapital, %

neg

neg

82,6%

60,7%

Medeltalanställda

4

5

Investeringar immatr anläggningstillgångar, kr
Investeringar matr anläggningstillgångar, kr

0

0

70 890

0

neg

-0,01

8,33

4,97

Soliditet, %

Vinst per aktie, kr
Eget kapital per aktie
Kvotvärde

5,00

5,00

Genomsnittligt antal aktier

3 061 869

2 380 052

Antalet aktier vid perioden utgång

3 061 869

2 380 052

*Huvuddelen av minskningen av aktier beror på den omvända spliten.
DEFINITIONER
Bruttomarginal
Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen
Rörelsemarginal
Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen
Nettomarginal
Resultat före skatt i procent av omsättningen
Justerat eget kapital
Eget kapital + obeskattade reserver – latent skatt
Sysselsatt kapital
Eget kapital ökat med räntebärande skulder
Räntabilitet på sysselsatt kapital
Resultat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av sysselsatt kapital
Räntabilitet på eget kapital
Nettoresultat i procent av eget kapital
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital
Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader
Andel riskbärande kapital
Summan av eget kapital, minoritetsandelar, uppskjutna skatteskulder samt konvertibla förlagslån
som senare konverterats i procent av totala tillgångar.
Vinst per aktie
Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång

