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Året som gått

• Nettoomsättningen uppgick till 37 165 KSEK (33 535 KSEK).

• Negativ nettoomsättningstillväxt 11 %.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 774 KSEK (-458 KSEK)

• EBITDA marginal om 10,2 % (-1,4 % ).

• Rörelseresultatet uppgick till -412 KSEK (-5 996 kkr). 

Rörelseresultatet 2020 påverkades negativt med 1 615 kkr (3 000 kkr) av en nedskrivning av immateriella tillgångar.

• Nettoresultatet uppgick till -1 232 kkr (-5 958 kkr).

• Kassaflödet under perioden uppgick till 1,8 mkr (0 mkr).



2020 – Året i sammandrag

• Tillväxt i alla affärsdrivande segment.

• Tillväxt med god lönsamhet under hela året.

• Stärkt positionering av projektaffären i Sverige.

• Export och DIY försäljningen ökade med 28%, respektive 26% mot f.g. år.

• Påbörjad försäljning av tjänster för att stötta projektaffären.

• Förtydligat kunderbjudande mot projektmarknaden

• Nedskrivning av immateriell tillgångar avseende drivdon till bokfört värde 
0mkr



Kvartal 1 2020

• Nettoomsättningen uppgick till 9 020 kkr (8 565 kkr).

• Nettoomsättning tillväxt 5 %.

• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 891 kkr
(543 kkr).

• EBITDA marginalen var 9,9 % (6,3 %).

• Rörelseresultatet uppgick till 516 kkr (-108 kkr).

• Nettoresultatet uppgick till 528 kkr (-148 kkr).

• Kassaflödet under kvartalet uppgick till -1,8 mkr (0 mkr).



Verksamhet

• Vår affär: Professionell ljusstyrning

• Projekt och entreprenader
• Smart ljusstyrning med Casambi för stora och små projekt

• Komplett helhetslösning från projektering till installation och driftsättning

• Utveckla bolag att bli digitala

• ROT och ombyggnation
• Starkt utbud inom tryck- och vriddimrar med smarta funktioner

• Bästa dimmerlösningen för LED på marknaden med ökad försäljningstrend



Vadsbo SwitchTech Group AB- Framtidsutsikter

• Stark tillväxt kommande år inom smart belysning kopplade till IoT. 

• Fokus på att växa främst inom Norden.

• Kontinuerlig utveckling av produktportföljen för att möta 
morgondagens behov. 

• Utvecklas stabilt enligt våra finansiella mål.
• Tillväxt 25-30% de närmsta tre åren.
• Lönsamhetsmål om 13% EBITDA marginal.
• En soliditet om minst 30 %.



Tack för er tid!


