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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och Verkställande Direktören för Finepart Sweden AB (publ), 556888-1063, med säte i
Bollebygd, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten
Fineparts affärsidé är att utveckla och tillverka vattenskärningssystenn av hög kvalitet för flexibel
precisionsbearbetning och mikroskärning för en global marknad. Bolaget utför även kommersiella
provskärningar och kontraktsskärningar till kunder som ännu inte har volym eller fått sin Finecutmaskin
levererad.
Genom lättanvända integrerade maskinsystem, anpassade för att tillvarata vattenskärningsteknikens
möjligheter från forskningsfront och senaste industriella framsteg, stimuleras Fineparts kunder till
utvidgande av teknikens användning för nya applikationer och marknader.
De främsta konkurrensmedlen är processens unika förmåga till bearbetning av praktiskt taget alla
material utan påverkan av materialegenskaperna, kombinerat med hög precision, snabbhet och enkelt
handhavande, med innovativa operatörsstöd.
Ägarförhållanden
Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market, största ägare per 2020-12-31 var Westech AB,
med 5,76 %.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Definitioner: se not

2020
12 663
-6 043
26 834
81

2019
8 009
-4 278
18 418
50

2018
6 676
-6 399
17 648
76

2017
4 598
-8 161
18 273
45

Belopp i kkr
2016
2 850
-5 532
26 577
62

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året sålt två Finecutsystem till USA, varav ett till Apple. Vidare har en maskin sålts
till en kund i Storbritannien.
Under året har bolaget genomfört två nyemissioner på sammantaget 18,6 mkr samt återbetalt ett
kortfristigt lån på 3 mkr.
Bolaget har tecknat ett agentavtal för Hongkong, Macau och Kina.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 5:e april fick bolaget en order gällande en 3-axlig Finecutmaskin till lnbrace i Kalifornien, USA.
Produkten beräknas levereras i kvartal 3, 2021.
Förväntningar om framtiden samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Förväntningar om framtiden
Given påverkan av Coronapandemin har bolagets försäljningsarbete förändrats under 2020. Mycket
bearbetning har genomförts digitalt och det har gett en tröghet i att nå avslut på maskinaffärer under
andra halvåret. Bedömningen är dock att marknaden nu har börjat anpassa sig till nya former för
försäljning och demonstrationer av produkter. Bolaget har ett flertal kundprospekt såväl i Sverige som
globalt och därmed finns hög tilltro till en gynnsam utveckling av försäljningen under 2021, oavsett
"utvecklingen av pandemin.
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Finepart har idag en färdig produktportfölj med 3-, 4-, och 5-axliga maskiner samt ett omfattande
tillbehörsprogram som tillför ytterliga mervärde till kunderna. Vidare har bolaget förstärkt sin
serviceorganisation för att säkerställa hög servicenivå och kundnärvaro och därmed också
merförsäljning av reservdelar och förbrukningsmaterial.
Finepart har idag en stabil grund med skäruppdrag som utförs parallellt med provskärningar till
potentiella maskinkunder. Detta förväntas öka under andra halvan av 2021 då ytterligare en maskin
installerats i bolagets verkstad.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget tillverkar och säljer komplexa maskinsystem i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång,
med en ledtid på 6 - 18 månader för att genomföra en affär. Förskjutningar i affärer kan därför få
genomslag på resultatet.
Den industrikonjunktur som råder från tid till annan, påverkar kunders vilja till kapitalinvesteringar.
Baserat på händelserna i världen efter periodens utgång är det osäkert hur detta kommer påverka
årets försäljning och resultat. Bolaget är utsatt för en viss valutarisk då huvuddelen av Fineparts
försäljning sker i USD och EUR, dock sker cirka 70% av råvaruinköpen i EUR, vilket begränsar risken.
Som de fiesta andra bolag påverkas Finepart negativt av pågående pandemi. Styrelsen har dock
säkerställt nödvändig uthållighet genom kapitalinjektioner från marknaden under 2020. Även om det
skulle ske väsentliga förskjutningar i orderingången bedömer styrelsen att bolaget kan ta sig igenom
situationen, utan att ta långsiktig skada.
Forskning och utveckling
Finepart har en patentportfölj vilken ytterligare möjliggör miniatyrisering av processen. Företaget
kommer att fortsätta arbetet med att kommersialisera processen i förhållande till dessa patent.
Utöver detta bedriver bolaget löpande utveckling av tilläggsprodukter, så kallade optioner, vilka
huvudsakligen är baserade på kundförfrågningar.

Eget kapital
Vid årets början
Utvecklingsutgifter
Nyemission
Emissionskostnader
Teckningsoptioner
Omföring av föreg års resultat
Årets resultat
Vid årets slut

Aktiekapital
1 418

Fond förutv. utgifter
2 752
729

1 472

2 890

Överkursfond

Balanserat
resultat
9 284
-729

Årets
resultat
-4 278

-4 278

4 278
-6 043

4 277

-6 043

20 177
-3 194
24

3 481

17 007

Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 241 478, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i kkr
15 241
15 241

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

3

12 663

4

9
12 672

8 009
70
1 564
9 643

-7 613
-2 570
-6 676

-3 907
-3 268
-5 383

-1146
-445
-5 778

-1 036
-46
-3 997

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-265
-6 043

-281
-4 278

Resultat före skatt

-6 043

-4 278

-6 043

-4 278

Belopp i kkr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Skatt på årets resultat

<pre ts resultat

5
6
7
8

9,15
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Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent

10
11

4 540
2 406
6 946

4 636
2 160
6 796

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

12
13
14

8
2 737
189
2 934

27
1 686
205
1 918

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

15

2 550
2 550

2 550
2 550

12 430

11 264

1 693
19
1 712

1 424
8
1 432

1 177
234
983
2 394

2 650
5
786
3 441

Kassa och bank

10 298

2 281

Summa omsättningstillgångar

14 404

7 154

SUMMA TILLGÅNGAR

26 834

18 418

Belopp i kkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Förskott till leverantörer
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

41‘
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Balansräkning
Belopp i kkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

17
18

2 890
3 481
6 371

1 418
2 752
4 170

17 007
4 277
-6 043
15 241

9 285
-4 278
5 007

21 612

9 177

500
500

1 833
1 833

1 383
718
666

4 394

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

16

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott på bidrag
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19

20

261
1 694
4 722

1 309
96
668
941
7 408

26 834

18 418
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Kassaflödesanalys
2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

-5 778
1 146

-3 998
-437

-4632

-4435

-265

-280

-4 897

-4 715

-283
1 046
326

270
-2 107
420

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 808

-6 132

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

-997
-1 314

-1 794
-480
1 720

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2311

-554

Belopp i kkr
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betalda finansiella inkomster
Betalda finansiella utgifter
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Teckningsoptioner
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
-Likvida medel vid årets slut

Not

21 613
-3 158
25
-4 344

5 400
-868

14 136

4 532

8 017
2 281

-2 154
4 435

10 298

2 281
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade
redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Immateriella anläggningstillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter för forskning, dvs, planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).

Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de
framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan
-beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.

8(17)

Finepart Sweden AB (publ)
556888-1063

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Immateriella anläggningstillgångar
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Förvärvade immateriella tillgångar
Patent

Ar
10
10

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

Ar
3
3-10
5

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.
1/4

1
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Leasingavtal där företaget är leasetagare
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella vilket innebär att leasingavgifterna, inklusive förhöjd
förstagångshyra redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i
resultaträkningen.
Vid uppsägning från bolagets sida ska bolaget utbetala avgångsvederlag till VD motsvarande
6 månadslöner.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Even tualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
-En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomster endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
-En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
vsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
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förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:
- De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget,
- Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
- Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas
ägande till köparen,
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis
förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
ett tillförlitligt sätt.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material
levereras eller förbrukas.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
tillgångens redovisade värde.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Finepart har inte obetydliga belopp aktiverade som balanserade utvecklingsutgifter och patent. Dessa
avser utveckling av produktionsteknologi. Värdet är beroende av framtida intäkter avseende försäljning
av dessa teknologilösningar. I bokslutet är bedömningen att bolaget kommer att kunna tillgodogöra sig
värdet av utvecklingsutgifterna genom försäljning av de tekniska lösningarna till nya och befintliga
kunder.
Bolaget har balanserat uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag.
Underskottsavdragen förväntas kunna nyttjas mot framtida skattepliktiga resultat i bolagets
verksamhet i takt med att utvecklingsprojekten kommersialiseras.
Totalt har bolaget underskottsavdrag uppgående till 37 378 kkr vilket motsvarar 7 999 kkr i uppskjuten

Tkatt. Av försiktighetsskäl har endast uppskjuten skattefordran bokförts med 2 550 kkr.
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Not 3 Nettoomsättning per rörelsegren
Nettoomsättning per rörelsegren

Försäljning maskiner
Försäljning tjänster
Summa

2020-01-012020-12-31
11 302
1 361

2019-01-012019-12-31
6 859
1 150

12 663

8 009

2020-01-012020-12-31

Not 4 Övriga rörelseintäkter
Kursvinst av rörelsekaraktär
Bidrag
Avyttring maskiner/inv
Övrigt

9

2019-01-012019-12-31
109
50
1 402
3

Summa

9

1 564

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

276
156

481
371

432

852

408

387

2020-01-012020-12-31
4
2

2019-01-012019-12-31
4
2

6

6

Not 5 Operationell leasing - leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år
Mellan ett och fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Not 6 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda

Män
Kvinnor
Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020-01-012019-01-012020-12-31
2019-12-31
3 980
3 050
Löner och andra ersättningar:
2 342
1 738
Sociala kostnader
522
(varav pensionskostnader)
844
Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till Avgångsvederlag motsvarande 6 månader
,ersättning.
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Not 7 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Totalt

2020-01-012020-12-31
-848
-19
-234
-45

2019-01-012019-12-31
-789
-44
-160
-43

-1146

-1 036

2020-01-012020-12-31
445

2019-01-012019-12-31
46

445

46

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

Not 8 Övriga rörelsekostnader
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Summa

Not 9 Skatt på årets resultat

Totalt har bolaget underskottsavdrag uppgående till 37 378 kkr (31 356) vilket motsvarar 7 700 kkr
(6 459) i uppskjuten skatt. Av försiktighetsskäl har endast uppskjuten skattefordran bokförts med 2 550
kkr.

Not 10 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Förvärv

2020-12-31

2019-12-31

8 434
751

7 954
480

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning

9 185

8 434

-3 797
-848

-3 009
-789

Vid årets slut

-4 645

-3 798

4 540

4 636

2020-12-31

2019-12-31

2 252
246

2 183
69

2 498

2 252

-92

-92

-92

-92

2 406

2 160

Redovisat värde vid årets slut
Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag om 160 kkr.

Not 11 Patent
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Förvärv
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
...Avskrivningar sker ej då patenten ännu inte tagits i bruk.
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Not 12 Förbättringsutgifter på annans fastighet
2020-12-31

2019-12-31

133
133

109
24
133

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning

-106
-19

-63
-43

Vid årets slut

-125

-106

8

27

2020-12-31

2019-12-31

1 931
1 284

1 134
1 595
-798
1 931

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Förvärv
Vid årets slut

Redovisat värde

Not 13 Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Förvärv
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

3 215

-233

-564
480
-161

-478

-245

2 737

1 686

2020-12-31

2019-12-31

390
28
418

215
175
390

-185
-44
-229

-142
-43
-185

189

205

-245

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning

fedovisat värde vid årets slut
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Not 15 Uppskjuten skatt
2020-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

Uppskjuten
skattefordran

Uppskjuten
skatteskuld

Netto

2 550
2 550

2 550
2 550

2019-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag

2 550

2 550

Uppskjuten skattefordraniskuld (netto)

2 550

2 550

Temporär skillnad
2020-12-31
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Skattemässigt underskottsavdrag

2019-12-31
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Skattemässigt underskottsavdrag

Redovisat Skattemässigt
värde
värde

Temporär
skillnad

12 379

12 379

12 379

12 379

Redovisat Skattemässigt
värde
värde

Temporär
skillnad

12 379

12 379

12 379

12 379

Not 16 Disposition av vinst
Förslag till disposition av företagets vinst
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 15 241 478, disponeras enligt följande:
2020-12-31
15 241
15 241

Balanseras i ny räkning

Not 17 Antal aktier och kvotvärde
antal aktier
kvotvärde

2020-12-31
19 269 426
0,15

2019-12-31
9 691 656
0,15

2020-12-31
2 752
993
-264
3 481

2019-12-31
2 408
548
-204
2 752

Not 18 Utvecklingsfond
Redovisat värde vid årets början
Avsättningar som gjorts under året
Belopp som tagits i anspråk under året
redovisat värde vid årets slut
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Not 19 Långfristiga skulder
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

2020-12-31
500

2019-12-31
1 833

500

1 833

2020-12-31
1 381
313
1 694

2019-12-31
763
178
941

2020-12-31

2019-12-31

1 146

1 035
-1 402
-70

1 146

-437

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

10 298

2 281

10 298

2 281

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader

Not 21 övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Rearesultat försäljning av anläggningstillgångar
Aktiverat eget arbete

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
e har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

f
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Not 22 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
2020-12-31

2019-12-31

Företagsinteckningar

7 700

7 700

Summa ställda säkerheter

7 700

7 700

För egna skulder och avsättningar

Even tualförpliktelser
2020-12-31

2019-12-31

50

50

Eventualförpliktelser
Euroclear Sweden AB

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Som de fiesta andra bolag påverkas Finepart negativt av pågående pandemi. Styrelsen uppfattning är
dock att bolaget har de finansiella resurser som krävs och den nödvändiga uthålligheten även om det
skulle ske väsentliga förskjutningar i orderingången och för att ta sig igenom situationen utan att
bolaget tar långsiktig skada.
Den 5:e april fick bolaget en order gällande en 3-axlig Finecutmaskin till Inbrace i Kalifornien, USA.
Produkten beräknas levereras i kvartal 3, 2021.

Not 24 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
{Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
N
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Underskrifter
Bollebygd den VS april 2021.

Per Danielsson
Styrelseordförande

Verkställande Direktör

A?,
Birgitta Ojmertz
Styrelseledamot

Mats Lundin
Styrelseledamot

6027Kfell lovsson
0/
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den .........

omas Bohlin
Auktoriserad revisor

Gunilla Jalbin
Styrelseledamot
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Till bolagsstämman i Finepart Sweden AB publ), org. nr 556888-1063
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Finepart Sweden AB (publ) för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Finepart Sweden AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Finepart Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Finepart
Sweden AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Finepart Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Borås den 20 april 2021

Thomas Bohlin
Auktoriserad revisor
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