NEWTON på teleskopiska torn/rälsar.
Super Bowl 2021.
Tampa, USA.
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI - DECEMBER 2020, NEWTON NORDIC AB
Styrelsen och verkställande direktören i Newton Nordic AB, 556819-1984, får härmed avge
följande bokslutskommuniké för koncernen avseende perioden januari - december 2020.

2020
KONCERNEN: PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2020
Nettoomsättning: 10 133 (13 036) kSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643 (-1 485) kSEK
Resultat efter skatt: -3 731 (-2 884) kSEK
Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)
Resultat efter skatt per aktie: -0,04 (-0,05) SEK

KONCERNEN: PERIODEN OKTOBER - DECEMBER 2020
Nettoomsättning: 2 271 (3 481) kSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 847 (-528) kSEK
Resultat efter skatt: -2 539 (-1 104) kSEK
Resultat efter skatt per aktie: -0,03 (-0,02) 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.

NEWTON NORDIC AB, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2020

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN
» 13 mars 2020 meddelar Newton Nordic att man
har erhållit skriftlig order från Abu Dhabi Media
rörande upphandlingen som avgjordes i oktober
2019. Ordern har ett värde av 2 MSEK och innefattar 2
vajerkamerasystem med partnern Defy Products Inc.
» 26 mars meddelar Newton Nordic att man inför
korttidspermittering för samtliga anställda till följd av
Corona-krisen. Från 1 april arbetar alla i bolaget 40%
där staten står för den största kostnaden i enlighet
med regeringens förslag.
» 15 april hålls Newton Nordics årsstämma. Stämman
beslutade enligt valberedningens förslag om omval av
Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin och Robin Kahlbom
samt nyval av Johanna Palmér. Pelle Hjortblad valdes
till styrelsens ordförande och som revisor valdes
Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Carlos
Esterling.
» 26 juni meddelar Newton Nordic att bolaget levererat
och erhållit betalning för ordern från Abu Dhabi Media
om cirka 2 MSEK.
» 30 juni meddelar Newton Nordic att bolaget har
sålt ett NEWTON-system till sin första kund inom
den japanska TV-industrin och att detta beräknas öka
försäljningspotentialen i landet.
» 25 augusti meddelar Newton Nordic att bolagets
NEWTON-system används för första gången inom
amerikanska Major League Baseball, vilket förväntas
leda till en ökad efterfrågan inom amerikansk sport.
» 28 augusti meddelar Newton Nordic att bolaget
från och med 31 augusti ökar arbetstiden från 40% till
60% i det Covid-19-relaterade korttidsarbetet.
» 14 september beslutar Newton Nordics styrelse,
villkorat
av
bolagsstämmans
efterföljande
godkännande, att genomföra en företrädesemission
av högst 28 780 967 units, ca 20,1 MSEK.
» 17 september meddelar Newton Nordic att bolaget
säkrat en order från sin första kund på den schweiziska
marknaden,
tjänstebolaget
RemoteCamSystems
GmbH.
Ordern
omfattar
två
NEWTON
S2
kamerastabiliseringssystem till ett värde om cirka
1 MSEK, samt en option att avropa ytterligare ett
NEWTON-system till ett värde av 0,5 MSEK. Leverans
kommer ske under första kvartalet 2021.
» 30 september lanserar Newton Nordic den nya
kontrollpanelen NEWTON C2 som ett steg i den
pågående satsningen mot att adressera marknaden för
teleskopiska kranar. En första order på uppgradering
till den nya kontrollpanelen har erhållits från norska
Empire Media AS.
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» 1 oktober håller Newton Nordic en extra
bolagsstämma på bolagets kontor i Linköping.
Stämman beslutar att godkänna styrelsens beslut från
den 14 september 2020 om företrädesemission av
units.
» 6 oktober offentliggör Newton Nordic ett
memorandum
med
anledning
av
Bolagets
företrädesemission av units, vars teckningstid inleds
den 12 oktober 2020.
» 8 oktober meddelar Newton Nordic att bolaget från
och med 12 oktober avslutar det Covid-19-relaterade
korttidsarbetet och att samtliga anställda går upp till
100% i arbetstid.
» 12 oktober publicerar Newton Nordic en ny
företagsfilm där VD Henrik Lewander berättar om
företagets verksamhet och planerna framöver att
bredda företagets erbjudande.
» 20 oktober meddelar Newton Nordic att bolagets
NEWTON-system för första gången har börjat
användas i permanent installation för sändning
av nyheter. Bolaget har tidigare meddelat att
installationer i nyhetsstudior potentiellt är en ny
marknad för bolagets teknik.
» 28 oktober erhåller styrelsen i Newton Nordic en
begäran från Capital Conquest AB (publ) att kalla till
en extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Capital
Conquest innehar enligt egna uppgifter en andel om
lägst 10 procent av röster och kapital i Bolaget.
» 30 oktober meddelar Newton Nordic AB att
bolaget har slutfört den företrädesemission av units
som löpte med teckningsperiod 12 – 27 oktober
2020. Företrädesemissionen har övertecknats och
kommer tillföra Newton Nordic cirka 20,1 MSEK före
emissionskostnader. Därtill har styrelsen beslutat att
utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad
unitemission som tillför Bolaget 4,2 MSEK före
emissionskostnader.
» 3 november meddelar Newton Nordic att Capital
Conquest AB (publ), som tidigare begärt extra
bolagstämma i Newton Nordic AB för val av ny
styrelse, har återkallat sin begäran.
» 5 november genomför Newton Nordic en riktad
kvittningsemission om 2 363 629 units till Formue
Nord Markedsneutral A/S, som var ensam garant i den
övertecknade företrädesemissionen. Teckningskursen
i denna ersättningsemission är 0,70 SEK per unit, vilket
motsvarar priset per unit i företrädesemissionen.
» 2 december meddelar Newton Nordic att bolagets
NEWTON-system för första gången har installerats
permanent i en megakyrka. NEWTON har installerarats
på ett rälssystem i Passion City Church i Atlanta, USA
i samarbete med Newton Nordics samarbetspartner
Defy Products Inc.
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» 4 december meddelar Newton Nordics att
valberedningen är utsedd inför bolagets årsstämma
2021. Valberedningen består av följande ledamöter:
Kenth Ericsson (ordförande för valberedningen) Leif
Erlandsson (Lars Svensson), Alexander Koistinen,
Glenn Renhult (Capital Conquest AB (publ)) och Pelle
Hjortblad (styrelsens ordförande).
» 17 december meddelar Newton Nordic att bolaget
påbörjar rekryteringar för exekvering av bolagets
nya strategi och initialt söks två nya medarbetare till
bolagets utvecklingsavdelning.

EFTER PERIODEN
» 8 februari meddelar Newton Nordic att bolagets
produkter användes för kameraåkningar vid den
prestigefyllda halvtidsshowen under amerikanska
Super Bowl-finalen. En av Newton Nordics kunder,
det amerikanska tjänstebolaget RailCam Robotic
Systems, tillhandahöll fyra NEWTON-system till TVproduktionen.

» 21 december meddelar Newton Nordic att bolaget
har erhållit en order av ett NEWTON-system inför
starten av den amerikanska basketligan NBA. Kunden
Trillion Plus Productions avser, tillsammans med
väletablerade Fletcher Group, bl.a. använda NEWTONsystemet på räls i NBA-ligan som pågår mellan den 22
december 2020 och juli 2021.

NEWTON på kamerabil.
NYC Marathon.
New York, USA.

4

NEWTON NORDIC AB, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2020

VD HAR ORDET
Det är också glädjande att vårt fleråriga samarbete
med Defy i allt större utsträckning bär frukt. Genom
dem har ett nytt intressant segment öppnat upp
sig, nämligen fasta installationer i megakyrkor. Att
detta segment öppnar upp sig just nu, beror på
att kyrkor försöker nå ut till sina medlemmar med
bra produktioner under pandemin. Efter den första
lyckade installationen i Passion City Church i Atlanta
är nu ytterligare en installation på gång och vi har fått
fler förfrågningar från andra amerikanska kyrkor.

2020 kommer gå till historien som ett prövningens
år för hela den globala industrin. För vår bransch
har året varit extra besvärligt, då våra produkter
till största del används i live-sända evenemang
med stor publik. Dessa evenemang har till stor
del ställts in eller behövts göras om utan publik,
vilket har lett till stor osäkerhet i branschen och
minskad investeringsvilja hos våra kunder. Givet
dessa omständigheter är det ändå positivt vad vi i
Newton Nordic har åstadkommit under året. Med ett
EBITDA på -1,6 miljoner ligger vi i paritet med 2019
års EBITDA. Jag är också oerhört nöjd med att vi
med dessa förutsättningar lyckades genomföra den
största kapitalanskaffningen i företagets historia.
Det känns bra att det finns ett stort stöd från
aktieägarna att investera i vår pågående satsning
och strategi framåt.
Trots det utmanande marknadsläget på grund av
Corona, har vi under året haft försäljning till både nya
och befintliga kunder. Det visar att vi har en omtyckt
produkt med en stark position på marknaden som
befintliga kunder vill ha fler av och som trots osäkert
marknadsläge attraherar nya kunder. Det är dessutom
roligt att se att många av våra kunder har börjat
anpassa sig efter rådande omständigheter och visar
på fördelarna med bra tv-produktioner när det inte
finns möjlighet till stora publikevenemang.
Detta har vi bland annat sett flera exempel på i USA.
Som exempel kan nämnas det vajerkamerasystem med
NEWTON, som med hjälp av vår partner Defy Products
Inc., installerades på Seattle Mariners hemmaarena
för matcher i den amerikanska baseballigan MLB. Här
lyckades man skapa en bättre och mer dynamisk TVupplevelse, vilket uppmärksammades i både sportoch TV-branschen. I slutet av året levererade vi även
ett NEWTON-system till Trillion Plus Productions för
användning i ett antal livesända matcher i basketligan
NBA.
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Under året gjordes också den första fasta installationen
av ett NEWTON-system i nyhetsstudio. Tillsammans
med vår partner Spidercam installerade vår kund
Croatel ett 3d-vajersystem med NEWTON-huvud i
en tv-studio för HRT i Kroatien. Systemet används i
flera sändningar per dag för kameraåkningar samt
skapande av augmentet reality, med virtuellt pålagda
kulisser och grafik för nyhetsreportagen. Denna typ
av fasta installationer i nyhetsstudior, där man kan
dra nytta av nya tekniker som augmented reality och
motion control, är ytterligare en tillväxtmöjlighet för
bolaget.
Under hösten genomförde vi en företrädesemission
som tecknades till 141%, vilket gjorde att bolaget
kunde tillföras cirka 22 miljoner kronor efter
emissionskostnader genom fullt utnyttjande av den
överteckningsoption som fanns tillgänglig. Att våra
aktieägare känner en sådan tilltro till Newton Nordic
och dess framtida utveckling är oerhört sporrande för
oss som arbetar i bolaget när vi nu sätter fullt fokus
på att implementera den strategi som vi under senaste
året tagit fram.
Vi har visat att vi kan ta vårt nuvarande
produktsortiment till lönsamhet och vi ser att vi
genom att bredda vårt erbjudande till marknaden kan
generera ökad försäljning till befintligt kundsegment
såväl som attrahera nya typer av kunder. Vi genomför
nu en strategisk förflyttning från att enbart arbeta
med stabilisering av rörliga kameror till att kunna
erbjuda hela system av rörliga kameror. Genom detta
får vi en mer strategisk position på marknaden, ett
ökat antal potentiella kunder och storleken på varje
affär kan öka avsevärt.
Innevarande år är ett utvecklingsintensivt år, där vi
står välkapitaliserade att kunna investera ordentligt i
vårt framtida produkterbjudande. Vi genomför mycket
av den här utvecklingen tillsammans med kunder
och samarbetspartners. Detta gör att nya funktioner
och lösningar redan från början är validerade av
åtminstone en kund och successivt kan vävas in
i helhetslösningarna. Detta marknadsorienterade
arbetssätt är vi vana vid sedan tidigare och har
egentligen alltid använts när vi tagit fram nya
produkter. Ett exempel från senaste året är när vi i
samarbete med vår kund Empire Media tog fram en
ny kontrollpanel, särskilt inriktad mot marknaden för
teleskopiska kamerakranar.
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Vi har sett en ökad aktivitet i marknaden, varför vi
valde att släppa korttidsarbetet från 12 oktober och
återgå till normal arbetstid. Detta har medfört att
försäljningen ökat en del i fjärde kvartalet jämfört med
det tredje. Vi räknar dock inte med att komma upp i
samma nivå som tidigare så länge Coronan hindrar
vår bransch från att köra för fullt. Vi planerar för att så
snart det blir möjligt åka ut i världen och träffa kunder
igen och om det bara är möjligt kommer vi delta på de
två stora mässorna IBC och NAB i höst. Jag tror att
när vi igen får möjlighet att visa upp våra produkter
på plats, finns goda möjligheter att återuppta den
tillväxtresa som påbörjats. Vi kommer kunna växa
geografiskt, från vår hemmamarknad Europa, till vår
tillväxtmarknad i USA och fortsätta bygga starkare
fästen i övriga världen såsom Ryssland, Mellanöstern
och Asien. Vi kommer få bättre möjligheter att visa
upp vår nya kontrollpanel och andra produkter för att
kunna adressera marknaden för kamerakranar.

Newton Nordic har idag en slimmad och väl inarbetad
organisation, som dagligen hanterar försäljning,
marknadsföring,
produktion,
support,
service,
administration och utveckling av våra produkter. För
att snabbare komma ut på marknaden, har vi påbörjat
rekryteringen av fler medarbetare till i första hand
utvecklingsorganisationen. Vi kommer successivt
öka på med mer resurser även inom försäljning
och produktion, för att ytterligare snabba upp vår
försäljningstillväxt.
Sammantaget är vi i en mycket bra position där vi
är välkapitaliserade, har en tillförlitlig och av kunder
världen över uppskattad produkt, har de flesta
nyckelkompetenser på plats och en väl utarbetad
strategi för tillväxt. Jag ser mycket fram emot att
tillsammans med övriga teamet ta Newton Nordic till
nästa nivå.

Linköping, 24 februari 2021
Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

Permanent installation av NEWTON på Spidercam.
HRTs nyhetsstudio.
Zagreb, Kroatien.
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VERKSAMHETEN
OMSÄTTNING OCH RESULTAT

OPTIONER

Newton Nordics omsättning minskade med 2,9
MSEK jämfört med föregående år, till följd av den
pågående coronapandemin. Tack vare en fortsatt god
kostnadskontroll har resultatet endast minskat med
0,8 MSEK jämfört med föregående år.

TO 6
Vid Bolagets årsstämma 14:e juni 2018 beslutades
om teckningsoption TO 6, ett incitamentsprogram till
personal och styrelse.

» Nettoomsättningen uppgick till 10 133 (13 036) kSEK.
» Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643
(-1 485) kSEK.
» Resultatet efter skatt uppgick till -3 731 (-2 884)
kSEK.

INVESTERINGAR
Under år 2020 uppgick bruttoinvesteringarna
i anläggningstillgångar till 1 602 (2 148) kSEK.
Av
investeringarna
utgörs
aktivering
av
utvecklingskostnader 1 566 (1 928) kSEK.

ANSTÄLLDA
Newton Nordic hade 10 (11) anställda vid utgången av
2020.

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bolaget följer årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1.
Redovisningsprinciperna framgår av årsredovisningen
2019 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

LEI-kod: 549300SNIB1B3WO7WY09
ISIN-kod: SE0006504353

UTDELNING
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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.

TO 7
I samband med företrädesemissionen i november
2020 emitterades totalt 37 144 596 teckningsoptioner
av serie TO7. Handeln med teckningsoptionerna
på Nasdaq First North Growth Market startade 1
december 2020.
» Teckningskursen för de aktier som kan tecknas
med stöd av teckningsoptioner av serie TO7
kommer att bestämmas på basis av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på
Nasdaq First North Growth Market från och med den
28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en
rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte
vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara
aktiens kvotvärde.
» Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1)
ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022.
ISIN-kod: SE0014990982

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

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
Growth Market och handlas med kortnamnet
NEWTON. Antal aktier vid årets slut uppgick till 94
706 531 stycken, vilket ger ett resultat per aktie på
-0,04 SEK.

Styrelsen föreslår att
räkenskapsåret 2020.

» 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.

ingen

utdelning

sker

för

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av
bolagets revisorer.

FINANSIELL KALENDER
» Årsredovisning 2020
		2021-04-12
» Kvartalsredogörelse jan-mar 2021
		2021-05-04
» Årsstämma
		2021-05-04
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NYCKELTAL
FLERÅRSÖVERSIKT
KONCERNEN
Nettoomsättning, SEK
Resultat efter finansiella poster, SEK
Balansomslutning, SEK
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie, SEK
Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK

2020
10 133
-3 731
31 107
10
88
-5
-6

2019
13 036
-2 884
13 705
11
64
-10
-18

2018
10 083
-6 025
18 059
13
65
-30
-51

2017
5 943
-12 440
20 727
14
63
-59
-95

2016
9 580
-8 846
12 497
12
30
-69
-232

94 706 531
63 752 701
-0,04
-0,06

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

57 561 935
39 018 227
-0,10
-0,15

35073581*
8 585 592
-0,35
-1,45

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

* Inkl. aktier under registrering vid nyemission jan 2018.

NEWTON C2 kontrollpanel.

4 NEWTON på
teleskopiska rälsar
Super Bowl 2021
Tampa, USA
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i kSEK

2020-10-01

2019-10-01

2020-12-31

2019-12-31

2020

2019

2 271

3 481

10 133

13 036

0

35

0

-170

453

580

1 567

1 928

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

-26

-59

1 033

-19

Summa intäkter m.m.

2 698

4 037

12 733

14 775

-769

-1 268

-3 597

-3 922

-1 328

-1 248

-3 107

-3 950

-2 448

-2 049

-7 672

-8 382

-408

-331

-1 546

-1 305

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

0

0

0

-5

Summa rörelsens kostnader

-4 953

-4 896

-15 922

-17 565

RÖRELSERESULTAT

-2 255

-858

-3 189

-2 790

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter

0

-196

2

110

Räntekostnader och liknande resultatposter

-284

-50

-544

-203

Summa resultat från finansiella investeringar

-284

-246

-542

-94

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-2 539

-1 104

-3 731

-2 884

Resultat före skatt

-2 539

-1 104

-3 731

-2 884

0

0

0

0

-2 539

-1 104

-3 731

-2 884

94 706 531

57 561 935

94 706 531

57 561 935

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

Antal aktier
Antal aktier efter utspädning (TO 6)

97 506 531

60 361 935

97 506 531

60 361 935

116 078 829

60 361 935

116 078 829

60 361 935

Resultat per aktie, SEK

-0.03

-0,02

-0,04

-0,05

Resultat per aktie efter utspädning (TO 6), SEK

-0.03

-0,02

-0,04

-0,05

Resultat per aktie efter utspädning (TO 6 + TO 7), SEK

-0.02

-0,02

-0,03

-0,05

Antal aktier efter utspädning (TO 6 + TO 7)
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Belopp i kSEK

2020-12-31

2019-12-31

4 966

4 777

384

517

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner

264

96

5 614

5 389

3 863

2 885

Demoprodukter

384

614

Förskott till leverantör

268

146

1 949

375

Övriga kortfristiga fordringar

447

177

Förutbetalda kostnader och uppluna intäkter

203

197

18 379

3 922

25 493

8 316

31 107

13 705

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
2019-12-31

2018-12-31

Aktiekapital

17 047

10 361

Fond för utvecklingskostnader

4 966

4 501

62 972

47 419

Balanserade vinstmedel, inkl årets resultat

-57 477

-53 563

Summa eget kapital

27 508

8 718

77

2 022

155

711

1 055

509

720

664

1 592

1 081

Summa skulder

3 599

4 987

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31 107

13 705

Belopp i kSEK
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Övrigt tillskjutet kapital

SKULDER
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditintitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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NEWTON på teleskopiska torn/rälsar.
Super Bowl 2021.
Tampa, USA.
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Belopp vid ingången av 2019

10 361

Nyemission samt TO4 & TO5

0

3 336

47 422

Periodens resultat

Balanserat resultat

Aktiekapital

Belopp i kSEK

Övrigt tillskjutet
kapital

2019

Fond för
utvecklingsutgifter

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL

-43 366

-3*

Personaloptionsprogram TO6

1

Årets aktiverade utvecklingskostnader

1 928

-1 928

Årets avskrivna utvecklingskostnader

-763

763

Valutakursdifferens vid omräkning av
utländska dotterbolag

-123

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

-6 025

-2 884

Belopp vid ingången av 2020

10 361

Nyemission

6 686

4 501

Kostnader hänförliga till nyemission

-50 679

Balanserat resultat

47 419

Övrigt tillskjutet
kapital

Aktiekapital

Belopp i kSEK

4 501

Fond för
utvecklingsutgifter

10 361

2020

47 419

-50 679

17 660

0

1 567

-1 567

Årets avskrivna utvecklingskostnader

-1 102

1 102

Valutakursdifferens vid omräkning av
utländska dotterbolag

-2 884

282

Disposition enligt beslut av årets årsstämma

-2 884

Årets resultat

2 884
-3 731

17 047

4 966

62 972

-53 746

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

-2 107

Årets aktiverade utvecklingskostnader

Belopp vid utgången av 2020

6 025

Årets resultat

Årets resultat
Belopp vid utgången av 2019

-6 025

NEWTON NORDIC AB, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2020

-3 731

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i kSEK

2020-10-01

2019-10-01

2020-12-31

2019-12-31

2020

2019

-2 255

-858

-3 189

-2 790

408

403

1 629

917

0

-196

2

110

-30

-50

-211

-203

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

-28

0

-103

0

-1 905

-702

-1 872

-1 966

Förändring av varulager och pågående arbeten

-235

669

-954

188

Förändring kundfordringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-679

-79

-1 634

42

Förändring av kortfristiga skulder

514

207

644

-391

Förändring leverantörsskulder

279

-430

555

27

Förändring av kortfristiga fordringar

-173

339

-173

55

-2 199

4

-3 434

-2 045

-453

-580

-1 567

-1 928

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-34

-19

-36

-262

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

-42

38

-167

34

-529

-560

-1 770

-2 156

Nyemission

22 239

0

22 239

-3

Amortering av lån

-2 500

0

-2 578

-711

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

19 739

0

19 661

-713

17 011

-556

14 457

-4 915

1 368

4 478

3 922

8 837

18 379

3 922

18 379

3 922

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

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

