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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI - DECEMBER 2019, NEWTON NORDIC AB
Styrelsen och verkställande direktören i Newton Nordic AB, 556819-1984, får härmed avge
följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari - december 2019.

2019
KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2019
Nettoomsättning: 13 036 (10 083) kSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 485 (-4 691) kSEK
Resultat efter skatt: -2 884 (-6 025) kSEK
Antal aktier vid periodens slut: 57 561 935 (57 561 935)
Resultat efter skatt per aktie -0,05 (-0,10) SEK

KONCERNEN: PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2019
Nettoomsättning: 3 481 (3 505) kSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -528 (-753) kSEK
Resultat efter skatt: -1 104 (-1 531) kSEK
Resultat efter skatt per aktie -0,02 (-0,03) SEK

OM NEWTON NORDIC
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som
utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och
supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av
rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. NEWTONsystemet används för direktsända TV-produktioner
världen över, inom sport, musik, underhållning och
evenemang.
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Bolaget har sitt säte i Linköping och är listat på Nasdaq
First North Growth Market sedan januari 2015. Newton
Nordic hette t.o.m augusti 2019 Intuitive Aerial.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN
» 7 februari säkrar Intuitive Aerial en order från
Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.
» 12 februari levererar Intuitive Aerial bolagets första
order till Frankrike. Ordern är till Louma Systems och
har ett värde av 0,5 MSEK.
» 28 februari meddelar Intuitive Aerial att man
avslutar
drönarverksamheten
till
förmån
för
kamerastabilisering.
» 29 april erhåller Intuitive Aerial ytterligare en order
från Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.
» 13 augusti meddelar bolaget en ny order från
Spidercam till ett värde av 1,1 MSEK.
» 10 september byter Intuitive Aerial namn till Newton
Nordic, ett namn som förtydligar och förstärker
bolagets position inom stabilisering och fjärrstyrning
av rörliga kameror för TV- och filmproduktion.

» 1 november meddelar bolaget att de rekryterat
Henrik Lewander som ny VD med start 4:e januari
2020. Robin Kahlbom kommer vara fortsatt aktiv
i bolaget med fokus på försäljning, produkt- och
affärsutveckling.
» 21 november meddelar Newton Nordic att
deras produkter för första gången ställdes ut på
branschmässa i Asien.
» 2 december hålls en extra bolagsstämma
vilken beslutar att välja Robin Kahlbom till ny
styrelseledamot. Vidare beslutas att teckningsrätterna
som styrelseledamöterna omfattades av enligt
teckningsoption 6 (TO 6), erbjuds ledande
befattningshavare och övrig personal istället för
styrelsen.
» 18 december meddelar Newton Nordic att man
erhållit ytterligare en order från vajerkamerakoncernen
Spidercam till ett värde av cirka 1,5 MSEK.

» 29 oktober meddelar Newton Nordic att de vunnit
en upphandling till det statliga bolaget Abu Dhabi
Media till ett förväntat ordervärde av 2 MSEK.
Upphandlingen innefattar 2 vajerkamerasystem med
partnern Defy Products Inc. och möjliggör leverans av
de första NEWTON-systemen till regionen.
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VD HAR ORDET
Bolaget har etablerat strategiska partnerskap som
utvecklats väl. Vårt samarbete med Defy Products Inc
är ett första steg mot att ta större affärer med ansvar
för hela systemleveranser. Ett exempel på en sådan är
den vunna upphandlingen till Abu Dhabi Media som
säkrades under fjärde kvartalet. Kontraktsskrivningen
har dragit ut på tiden, men vi förväntar nu att leverera
i mars/april. Leveransen ökar vår förmåga att ta ansvar
för hela systemleveranser, samtidigt som den leder till
ökad exponering av våra produkter i Mellanöstern.
Samarbetet med Spidercam, vår största kund och
samarbetspartner, har fördjupats ytterligare. Vi har
i omgångar under året levererat flera system och
tillsammans introducerat funktionalitet för Augmented
Reality, vilket nu driftsatts med gott resultat på alla
Spidercams system.
Som ett ytterligare steg i bolagets renodling av
verksamheten mot stabilisering av rörliga kameror,
bytte bolaget under hösten namn till Newton Nordic.
Att samla bolaget och produkt under samma
namn underlättar arbetet med att bygga ett starkt
varumärke avsevärt.
Omsättningen steg med närmare 30% till drygt 13
miljoner kronor samtidigt som förlusten (-2,9 MSEK)
har mer än halverats jämfört med helåret 2018. Detta
innebär ett nytt historiskt årsbästa för bolaget.
Jag har nu varit VD för bolaget i snart två månader
och arbetat ihop med teamet i fyra månader. Jag
är mycket imponerad över vad bolaget lyckats
genomföra de senaste åren med begränsade
resurser. Den lilla organisationen har lyckats bygga
fler NEWTON-system än någonsin, kvalitetssäkrat
och vidareutvecklat produkterna och etablerat ett
starkt varumärke inom internationell TV. Under min
första tid på bolaget har jag träffat kunder och andra
branschaktörer som vittnar om en högkvalitativ
produkt, som i allt större utsträckning börjar
betraktas som en standard i branschen. Detta främst
inom området för räls- och vajerkamerasystem.
Produkten är driftsäker och levererar dynamiska
bilder med mycket hög kvalitet. NEWTON-systemen
används regelmässigt vid världens största och mest
prestigefyllda evenemang inom underhållning och
även sportevenemang har börjat anamma tekniken.
Varje vecka kan man läsa i våra sociala medier och se
fina bilder från produktionerna som vi medverkar i,
vilket både är motiverade och positivt för spridningen
av produkterna inom branschen. Exempel på sådana
produktioner som nyligen genomförts är Oscarsgalan,
Metallicas världsturné, Cricket World Cup samt ett
stort antal fotbollsmatcher i Champions League.
Under 2019 har försäljningen fortsatta öka i jämn takt
och utvecklats i linje med ledningens och styrelsens
förväntningar. Bolaget har en väl fungerande
ekonomisk styrning med god kontroll över kostnader
för materialinköp och produktion, vilket är avgörande i
ett bolag av denna storlek som hanterar hårdvara.
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Vi har lanserat en tillbehörskatalog på vår hemsida
samt introducerat support- och serviceavtal för nya
och befintliga kunder. Vår avsikt med detta är att
ge mervärde åt våra kunder, samtidigt som våra
eftermarknadsintäkter ökas.
Under året 2020 kommer bolaget att intensifiera
säljarbetet. Vi har kommit in ordentligt på den
nordamerikanska marknaden, vilket nu med rätt
insatser kommer generera mer försäljning. Det finns
även andra geografiska marknader, såsom Ryssland
och Mellanöstern, där våra produkter nu fått fotfäste
och möjligheter skapats för mer försäljning.
Minst lika viktigt i säljarbetet är vidareutvecklingen
av produktportföljen och erbjudandet. Bolaget har,
inom ramen för stabilisering av rörliga kameror för
broadcastindustrin, identifierat ett antal möjligheter
för att skapa ytterligare tillväxt. Att bolagets
tidigare VD, Robin Kahlbom, blir kvar i bolaget som
affärsutvecklingschef är mycket glädjande och
möjliggör att vi kan trappa upp våra ansträngningar
för att ta tillvara på dessa. Närmast tillhands är att
adressera marknaden för teleskopiska kamerakranar,
där vi i dagsläget har en blygsam marknadsandel.
Användningen av kranar inom TV är mycket vanligt
förekommande, och marknaden bedöms vara
dubbelt så stor som räls- och vajerkameramarknaden,
där merparten av våra system hittas i dagsläget.
Anpassningen för kranmarknaden är i god framdrift
och vår målsättning är att under 2020 lansera minst
en ny produkt för att adressera denna marknad.
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Utöver breddningen mot kranmarknaden arbetar just
nu styrelse och ledning med en förnyad strategi och
vision för 2025. Det är ett spännande arbete med
målsättning att inta en mer strategisk position på
marknaden och avsevärt öka bolagets adresserbara
marknad.

högkvalitativa och mycket uppskattade produkter
på marknaden samt nya intressanta produkter under
utveckling. Jag ser mycket fram emot att arbeta med
att ta bolaget till nästa steg och accelerera denna
utveckling ytterligare, med målet lönsam tillväxt.

Sammantaget befinner sig bolaget i en mycket
intressant
position
med
stigande
lönsamhet,

Linköping, 26 februari 2020
Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

NEWTON på Spidercam Light
Gamescom
Köln, Tyskland
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VERKSAMHETEN
OMSÄTTNING OCH RESULTAT

UTDELNING

Newton Nordic ökade omsättningen under 2019 med
3 MSEK jämfört med föregående år. Tillsammans med
en fortsatt bra kontroll över kostnaderna har resultatet
förbättrats med 3,1 MSEK vilket är mer än en halvering
av förlusten jämfört med föregående år.

Styrelsen föreslår att
räkenskapsåret 2019.

» Nettoomsättningen uppgick till 13 036 (10 083) kSEK
» Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 485
(-4 691) kSEK
» Resultatet efter skatt uppgick till -2 884 (-6 025)
kSEK

INVESTERINGAR
Under
perioden
uppgick
bruttoinvesteringarna
i anläggningstillgångar till 21148 kSEK (778
kSEK). Av investeringarna utgörs aktivering av
utvecklingskostnader 1 928 kSEK (1 469 kSEK).

ANSTÄLLDA
Newton Nordic hade 11 (13) anställda vid utgången av
2019.

ingen

utdelning

sker

för

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bolaget följer årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1.
Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen
2018 och är oförändrade från förra bokslutet.

FINANSIELL RAPPORTERING
Newton Nordic publicerar finansiell information
kvartalsvis. Efter andra och fjärde kvartalet
publiceras mer omfattande finansiell information med
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
(halvårsrapport respektive bokslutskommuniké).
Efter första och tredje kvartalet publiceras
finansiell information i sammandrag i enklare
kvartalsredogörelser.
Skälet
till
att
publicera
kvartalsredogörelser
istället
för
fullständiga
kvartalsrapporter är att av kostnadsskäl begränsa den
administrativa bördan för bolaget.

BOLAGETS AKTIE

ÖVRIG INFORMATION

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
Growth Market och handlas med kortnamnet
NEWTON. Antal aktier vid årets slut uppgick till 57 561
935 stycken, vilket ger ett resultat per aktie på -0,05
SEK.

Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.
E-mail: ca@gwkapital.se
Tel: 08-503 000 50

LEI-kod: 549300SNIB1B3WO7WY09
ISIN-kod: SE0006504353

OPTIONER
Vid Bolagets årsstämma 14:e juni 2018 beslutades
om teckningsoption TO 6, ett incitamentsprogram till
personal och styrelse.
» En (1) teckningsoption TO 6 ger rätt att teckna en (1)
ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till
0,56 kronor, inlösenperiod 1-15 oktober 2021.
» Personal och ledningsgrupp fulltecknade sina
andelar av TO 6, 1 800 000 teckningsoptioner.
» Styrelsen har beslutat att avstå från teckning av TO 6
eftersom det, i de delar vad avser att styrelsen deltar i
samma program som anställda och ledning, kan strida
mot god sed på aktiemarknaden.

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av
bolagets revisorer.

FINANSIELL KALENDER
» Årsredovisning 2019
2020-03-25
» Årsstämma
2020-04-15
» Kvartalsredogörelse jan-mar 2020
2020-05-07
» Halvårsrapport 2020
2020-08-26
» Kvartalsredogörelse jul-sep 2020
2019-11-03
» Bokslutskommuniké 2020
2021-02-24

Vid bolagets extra bolagsstämma 2:a december 2019
beslutades att den andel av teckningsoptionerna som
var avsedda till styrelsen (1 000 000 st) får användas
till nyanställd och framtida personal i enlighet med de
tidigare beslutade riktlinjerna för tilldelning.
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NYCKELTAL
FLERÅRSÖVERSIKT
KONCERNEN
Nettoomsättning, kSEK
Resultat efter finansiella poster, kSEK
Balansomslutning, kSEK
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vid periodens slut, st
Genomsnittligt antal aktier, st
Resultat per aktie, kr
Resultat per genomsnittligt antal aktier, kr

2019

2018

2017

2016

2015

13 036
-2 884
13 705
11
64
-20
-33

10 083
-6 025
18 059
13
65
-30
-51

5 943
-12 440
20 727
14
63
-59
-95

9,580
-8,846
12,497
12
30
-69
-232

4 818
-12 315
11 056
11
23
-111
-490

57 561 935 35 073 581*
39 018 227
8 585 592
-0,10
-0,35
-0,15
-1,45

6 539 031
6 072 620
-1,35
-1,46

4 466 094
4 326 559
-2,76
-2,85

57 561 935
57 561 935
-0,05
-0,05

* Inkl aktier under registrering vid nyemission jan 2018

NEWTON kontrollpanel
Oscarsgalan
Los Angeles, USA
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i kSEK

01-10-19

01-10-18

31-12-19

31-12-18

2019

2018

3 481

3 505

13 036

10 083

35

-479

-170

-410

580

407

1 928

1 469

Rörelsens intäkter mm
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

-59

-40

-19

18

4 037

3 393

14 775

11 160

Råvaror och förnödenheter

-1 268

-919

-3 922

-3 374

Övriga externa kostnader

-1 248

-819

-3 950

-4 319

-2 049

-2 408

-8 382

-8 158

-331

-727

-1 305

-1 401

Summa intäkter mm
Rörelsens kostnader

Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

0

0

-5

0

-4 896

-4 873

-17 565

-17 252

-858

-1 480

-2 790

-6 092

-196

87

110

594

-50

-139

-203

-527

-246

-52

-94

67

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-1 104

-1 531

-2 884

-6 025

Resultat före skatt

-1 104

-1 531

-2 884

-6 025

0

0

0

0

-1 104

-1 531

-2 884

-6 025

Antal aktier

57 561 935

35 073 581

57 561 935

57 561 935

Antal aktier efter utspädning (TO 6)

60 361 935

46 477 973

60 361 935

60 361 935

Resultat per aktie, SEK

-0,02

-0,04

-0,05

-0,10

Resultat per aktie efter utspädning (TO 6), SEK

-0,02

-0,03

-0,05

-0,10

Summa rörelsens kostnader
RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Belopp i kSEK

2019-12-31

2018-12-31

4 777

4 001

517

410

96

131

5 389

4 543

2 885

2 759

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Demoprodukter

614

572

Förskott till leverantör

146

502

Kundfordringar

375

417

Övriga kortfristiga fordringar

177

204

Förutbetalda kostnader och uppluna intäkter

197

224

Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank

3 922

8 837

Summa omsättningstillgångar

8 316

13 516

13 705

18 059

SUMMA TILLGÅNGAR
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kSEK

2019-12-31

2018-12-31

10 361

10 361

4 501

3 336

47 419

47 422

-53 563

-49 392

8 718

11 727

0

271

2 022

2 177

711

1 266

Leverantörsskulder

509

482

Övriga kortfristiga skulder

664

826

1 081

1 310

4 987

6 332

13 705

18 059

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingskostnader
Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserade vinstmedel, inkl årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Avsättningar
Garantiskulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditintitut

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NEWTON på Dactylcam
Melodifestivalen
Linköping, Sverige
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KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL

Aktiekapital

Fond för
utvecklingskostnader

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat resultat

Periodens resultat

2018

Belopp vid ingången av 2018

6 313

2 166

47 113

-29 996

-12 440

Nyemission samt TO4 & TO5

4 048

Belopp i kSEK

310

Personaloptionsprogram TO6

35

Årets aktiverade utvecklingskostnader

1 469

-1 469

Årets avskrivna utvecklingskostnader

-299

299

Valutakursdifferens vid omräkning av
utländska dotterbolag

205

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

-12 440

12 440

Årets resultat
Belopp vid utgången av 2018

-6 025
10 361

3 336

Fond för
utvecklingskostnader

Övrigt tillskjutet
kapital

Balanserat resultat

Periodens resultat

-6 025

10 361

3 336

47 422

-43 366

-6 025

Belopp i kSEK

Belopp vid ingången av 2019

-43 366

Aktiekapital

2019

47 422

Nyemission TO5

-3*

Personaloptionsprogram TO6

1

Årets aktiverade utvecklingskostnader

1 928

Årets avskrivna utvecklingskostnader

-763

-1 928
763

Valutakursdifferens vid omräkning av utländska
dotterbolag

-123

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

-6 025

Årets resultat
Belopp vid utgången av 2019

6 025
-2 884

10 361

4 501

47 419

-50 679

* Kostnaderna härrör TO5 där växling av teckningsoptionerna skedde vid årsskiftet 2018/2019.
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-2 884

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i kSEK

01-10-19

01-10-18

31-12-19

31-12-18

2019

2018

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster

-858

-1 480

-2 790

-6 092

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.

403

440

917

1 783

Erhållen ränta

-196

87

110

594

-50

-139

-203

-527

-702

-1 091

-1 966

-4 243

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
Förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten

669

192

188

-59

Förändring kundfordringar

-79

597

42

-324

Förändring av kortfristiga skulder

207

593

-391

-100

-430

-812

27

-35

339

462

55

-77

4

-57

-2 045

-4 840

-580

-407

-1 928

-1 469

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-19

741

-262

-73

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

38

20

34

-19

-560

354

-2 156

-1 562

Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga fordringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission

0

3 119

-3

11 683

Amortering av lån

0

-278

-711

-1 266

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

2 841

-713

10 416

-556

3 138

-4 915

4 014

Likvida medel vid periodens början

4 478

5 699

8 837

4 823

Likvida medel vid periodens slut

3 922

8 837

3 922

8 837

Periodens kassaflöde
Likvida medel
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KONTAKTPERSONER
Pelle Hjortblad
Styrelseordförande
Henrik Lewander
VD
henrik.l@newtonnordic.com
010 222 16 00

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping
Telefon 010 222 16 00
info@newtonnordic.com
www.newtonnordic.com

