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Delårsrapport Q3 2021 
Januari–september

Framsteg inom både 
batteri- och vätgassensoraffärerna 
 
• Tysk fordonstillverkare investerar i Insplorions teknik för batteriutveckling. 
• Europeiskt energiforskningsinstitut investerar i Insplorions teknik 
  för vätgassensorutveckling.

Utfall juli–september  

• Nettoomsättningen uppgick till 554 (508) kSEK. 
• Resultat efter finansiella poster uppgick till –1 188 (–2 517) kSEK. 
• Resultat per aktie före och efter utspädning –0,09 (–0,26) SEK. 
• Kassaflödet från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten –5 860 (–3 773) kSEK. 
 
 
Händelser juli–september  

• Ledande tysk fordonstillverkare köper Insplorions batteriutvecklingsinstrument efter en hyresperiod om sex månader. 
Ordervärdet uppgick till 0,5 MSEK. 

 
 
Väsentliga händelser efter periodens slut  

• Europeiska institutet för energiforskning (EIFER) köper ett Insplorion X1-instrument. 
 
 
Nyckeltal koncernen  

                                                                                                 2021-07-01     2020-07-01     2021-01-01     2020-01-01     2020-01-01 
                                                                                                 2021-09-30     2020-09-30     2021-09-30     2020-09-30     2020-12-31 
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet                         3 månader        3 månader        9 månader        9 månader      12 månader 
Nettoomsättning                                                                                       554                 508              1 655              1 189              1 177 
Rörelsens intäkter                                                                                  3 272              1 623              6 838              5 794              7 485 
Resultat efter finansiella poster                                                             −1 188            −2 517            −8 580            −8 301          −12 795 
Resultat per aktie (kr)                                                                            −0,09              −0,26              −0,66              −0,84              −1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (kr)                                                    −0,09              −0,26              −0,66              −0,84              −1,27 
Kassaflöde löpande- och investeringsverksamhet                                    −5 860            −3 774          −16 609            −7 800          −10 007 
 
För fullständig tabell se sida 11 och för definition av nyckeltal se sida 16.
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VD har ordet

Insplorions sensorteknik väl positionerat 
för framtidens el- och vätgasproduktion  
Omvärldens uppmärksamhet kring vilka drivmedel som 
i framtiden ska ersätta fossila bränslen fortsätter öka. 
Av de två huvudspår som råder i dag ligger el något 
före vätgas i utvecklingsfasen, speciellt inom person-
fordon där nybilsförsäljningen ökat med 160 procent 
under första halvåret 2021.1 Europa och Kina har 
kommit längst, med en nybilsförsäljning som uppgår 
till 12–15 procent. Vätgas tar allt mer mark, och det 
bekräftas av de stora investeringar som sker inom vät-
gastekniken som i dag uppskattas till 500 miljarder 
USD globalt.2 
  Insplorion är väl positionerat för både el och vätgas, 
och vår sensorplattform Nanoplasmonic Sensing (NPS) 
kan effektivisera båda teknikområdena på systemnivå. 
  En väsentlig ökning av framtida eldrift kommer kräva 
högre uttag av energi från batterier med krav på bättre 
prestanda och snabbare i- och urladdning. Inom vät-
gastekniken fokuseras en betydande del av forsk-
ningen kring hur säkerheten kan ökas vid bland annat 
tankning av fordon. Våra sensorer förbättrar förutsätt-
ningarna för båda teknikerna och bidrar till en snab-
bare omställning till hållbara energisystem. 
 
 
Tysk fordonstillverkare köper instrument 
efter en lyckad uthyrningsperiod   
Efter sommaren avslutades Insplorions sex månader 
långa uthyrningsperiod av ett batteriutvecklingsinstru-
ment till en tysk fordonstillverkare. Tillsammans med 
kund har vi haft ett löpande informationsutbyte kring 
resultaten, vilket lett till ömsesidigt lärande. Kunden 
valde efter uthyrningsperioden att köpa instrumentet, 
och låta vår NPS-teknik bli en del i deras elektrifie-
ringsstrategi. Instrumentet, som affären baseras på, 
är av samma typ som vi använder internt själva och 
med våra samarbetspartners vid utvecklingen av vår 
batterisensor. Vi har nu lanserat en uppgraderad ver-
sion av instrumentet, där framför allt användarvänlig-
heten har förbättrats. Kunderna finns inom forskning 
och utveckling av batterier, inom akademi, hos batteri -
tillverkare och inom fordonsindustrin.

Utveckling av vätgassensorn enligt plan  
Utvecklingsarbetet inom affärsområdet vätgas fortgår 
enligt plan, där affärsutveckling pågår parallellt med den 
tekniska. Insplorions fokus är i första skedet att för-
bättra säkerhet vid hanteringen av vätgas, exempelvis 
i form av snabb nedstängning vid möjligt läckage, vid 
såväl tankstationer, i fordon samt vid tillverkning. 
 
 
Forskningsinstitut köper X1-instrument  
Europeiska institutet för energiforsknings (EIFER) köp 
av Insplorions X1-instrument, som blev klart i oktober, 
visar på bryggan mellan våra affärsområden vätgas-
sensorer och forskningsinstrument. 
  Affären är intressant, dels då den påvisar att instru-
mentkunder nu återigen har tillgång till finansiering och 
försäljningsaktiviteten för instrument åter är hög, dels 
för att kunden arbetar med att utveckla material för 
effektivare vätgassensorer. Deras förmåga är god, och vi 
har därför knutit dem tätare till oss via ett samarbets-
avtal. Vår bedömning är att deras arbete ska resultera 
i för oss intressanta produktutvecklingsmöjligheter. 
 
Avslutningsvis vill jag nämna att vi inom området luft-
kvalitetssensorer successivt breddar såväl marknader 
som kundsegment. Under årets tredje kvartal har vi 
framför allt prioriterat våra kundstudier till utveck-
lingsbenägna industriella kunder i norra Europa och 
Storbritannien. 
 
Göteborg 28 oktober, 2021 
 
Patrik Dahlqvist, VD

1 https://www.canalys.com/newsroom/global-electric-vehicle-sales-up-160-in-h1-2021-despite-supply-constraints 
2 https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-insights-updates-july2021/
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Finansiella kommentarer

Verksamhetsutveckling  
Bolagets försäljning inom affärsområdet forsknings-
instrument karakteriseras av försäljning av få mätinstru-
ment till högre belopp. Därmed svänger försäljningen 
markant mellan kvartalen och en jämförelse mellan 
kvartalen blir svår. Bolaget har ambitionen att kon-
tinuerligt växa instrumentaffären men försäljning är 
oftast beroende av utfallet från våra kunders anslags-
finansiering. 
  Resultatutvecklingen är fortsatt negativ till följd av 
ökade utvecklingskostnader. Satsningar på försäljning 
och kundanpassning inom luftkvalitet- och produkt-
utveckling inom batterisensor samt förstärkning av or-
ganisationen är de främsta orsakerna till de planenligt 
högre kostnaderna. 
 
 
Finansiell ställning och likviditet  
Likvida medel uppgick per den 30 september till 
50 963 (15 288) kSEK. Koncernen hade vid perio-
dens utgång räntebärande skulder uppgående till 
2 576 (4 541) kSEK. 
  Kassaflödet för perioden (1 juli–30 september) 
uppgick till –6 035 (–3 824) kSEK, varav kassaflödet 
från den löpande verksamheten uppgick till –5 206 
(–2 813) kSEK. Detta kommer främst ur det negativa 
rörelseresultatet om –1 154 kSEK i kombination med 
förändringar i rörelsekapital som påverkar kassaflödet 
negativt med –5 206 kSEK. Under perioden har kon-
cernen investerat 653 (961) kSEK vilket är främst 
hänförligt till den aktiverade utvecklingen och inve-
steringar i laboratorieverktyg. Finansieringsverksam-
heten var negativ med –175 kSEK på grund av 
amorteringar av lån med –175 kSEK. 
 
 
Covid-19  
Insplorion följer noga utvecklingen avseende covid-19. 
Personalens hälsa och säkerhet prioriteras och Insplo-
rion följer de officiella anvisningarna. Virusutbrottet 
har påverkat bolaget instrumentförsäljning där affärer 
senarelagts, som främsta effekt. Virusets framtida in-
verkan på företaget och samhället skapar osäkerhet 
och långsiktiga effekter som är svåra att bedöma. 
 
 
Framtida utveckling  
Inom forskningsinstrument förväntas försäljningen 
succesivt öka då antalet kundprocesser som når fasen 
för intern eller extern finansiering fortsätter att öka. 
Covid-19 har inneburit att försäljningsavslut varit svåra 
under både 2020 och 2021, då försäljningsprocesser 
skjutits in i 2021. Bolaget avser fortsätta söka an-
slagsfinansiering på nationell och EU nivå för delprojekt 

som karaktäriseras av högre teknisk risk och som ligger 
i linje med utvecklingsplanen. Detta är även ett sätt 
att bygga samarbeten med industriella aktörer och få 
hävstång på finansiering från aktieägare. 
 
 
Risker och osäkerhetsfaktorer  
De risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i års-
redovisningen för räkenskapsåret 2020 bedöms fort-
satt vara aktuella. 
 
 
Moderbolaget  
Moderbolagets nettoomsättning för perioden 1 juli–30 
september uppgick till 1 007 (928) kSEK och resultat 
efter finansiella poster uppgick till –1 361 (–2 698) 
kSEK. Moderbolagets egna kapital var totalt 63,2 MSEK, 
varav bundet 3,1 MSEK. 
 
 
Aktien  
Per den 30:e september 2021 uppgick antal aktier 
till 13 085 944. Bolaget genomförde under slutet av 
2020 en riktad emission och en företrädesemission, 
varav 191 651 aktier registrerades under början av 
2021. Under första kvartalet 2021 tecknades 93 884 
nya aktier genom teckningsoptionsprogrammet TO1. 
  På årsstämman den 13:e april 2021 beslutades att 
införa ett incitamentsprogram baserat på personalop-
tioner och teckningsoptioner för samtliga anställda i 
bolaget samt ett incitamentsprogram baserat på teck-
ningsoptioner för styrelsen. 
  Existerande optionsprogram är: 
 
• Teckningsoptionsprogram TO1 2018/2023: som del 

i finansieringsavtalet som upprättades under 2018 
erhöll finansiären ESGO och befintliga aktieägare 
vederlagsfria teckningsoptioner. Varje tecknings-
option ger innehavaren rätt att förvärva en aktie i In-
splorion till ett lösenpris av 11,50 SEK per aktie. 
  Utnyttjande av teckningsoptioner som understiger 
sammanlagt 500 000 SEK kan ske vid fem tillfällen 
under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 
12, 24, 36, 48, respektive 60 månader efter dagen 
för registrering, vilket var den 5 februari 2018. 
  Totalt har 392 604 optioner emitterats vilket 
motsvarade cirka 4,0 % av bolagets dåvarande antal 
aktier. Under februari 2020 konverterades 71 352 
optioner till aktier, varför kvarvarande utestående 
optioner per räkenskapsårets slut var 321 252. 
Under teckningsperioden i januari/februari 2021 
konverterades 90 892 till aktier, varvid kvarvarande 
antal optioner är 230 360. 
  Med anledning av den företrädesemission som ge-
nomfördes i december har omräkning gjorts i enlighet 
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med villkoren teckningsoptionsprogrammet TO1, 
vilket innebär att varje teckningsoption ger rätt att 
teckna 1,033 aktier gentemot tidigare en aktie. 

• Teckningsoptioner och personaloptioner serie 2021/ 
2024, där 24 700 Incitamentsteckningsoptioner 
och 46 800 personaloptioner har givits ut. Detta inne -
bär en högsta utspädning om cirka 0,7 procent av 
aktier och röster i Bolaget. 
  Varje tecknings- och personaloption ger inneha-
varen rätt att förvärva en aktie i Insplorion till ett lö-
senpris av 41,10 SEK per aktie. 

• Teckningsoptioner till styrelsen serie 2021/2024, 
där 85 000 Incitamentsteckningsoptioner har givits 
ut. Detta innebär en högsta utspädning om cirka 
0,6 procent av aktier och röster i Bolaget. 
  Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att för-
värva en aktie i Insplorion till ett lösenpris av 41,10 
SEK per aktie.

Principer för 
periodrapportens upprättande  
Insplorion tillämpar Bokföringsnämndens allmänna 
råd 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning, 
K3. För rapporten har även årsredovisningslagens 9 
kapitel, delårsrapport tillämpats. 
  Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är 
oförändrade jämfört med årsredovisningen. 
 
 
Granskning av revisor  
Delårsrapport Q3 2021 har varit föremål för granskning 
av bolagets revisor. 
 
 
Kommande finansiella rapporter  
• 2022-02-24 Bokslutskommuniké för räkenskaps-

året 2021. 
 
Avlämnande av delårsrapport Göteborg den 28:e ok-
tober 2021. 
 
Insplorion AB (publ) 
Styrelsen
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Insplorion i korthet

Insplorion är ett miljöteknikbolag som med sin patenterade sensorplattform Nano-
Plasmonic Sensing (NPS) utvecklar och säljer små och tåliga vätgas-, batteri-, och 
luftkvalitetssensorer. 
  Tekniken ökar säkerheten och därmed acceptansen för vätgas som energibärare, 
optimerar batterier i bilar och energilagring samt mäter luftkvaliteten i världens storstäder. 
  Dessutom säljer bolaget NPS-baserade forskningsinstrument som ger forskare real -
tidsdata på nanonivå inom katalys, material- och biovetenskap.

Vätgassensorer  
Insplorion utvecklar världens snab-
baste vätgassensor för den kraftigt 
växande marknaden inom vätgas-

baserade fordon, infrastruktur och 
bränsleceller. Sensorns snabba re-

sponstid är av stor betydelse för både säkerhetsappli-
kationer och vid optimering av bränsleceller. Den är 
noggrann, kompakt och kostnadseffektiv och förvän-
tas bidra till en snabbare omställning till vätgas som 
alternativ till fossil energi. 
           Insplorions vätgassensor kan 

användas i ett antal olika ap-
plikationer för ökad säkerhet 
och optimering över hela 
kedjan, från produktion till 

distribution och användning. 
Inom vätgastillverkning, fordon, 

tankstationer, distributionsinfrastruktur 
och biogasraffinaderier. Den kan också använ-

das för att förbättra förståelsen under utvecklingen av 
bränsleceller och för att optimera deras funktion.

Batterisensorer  
Insplorions batterisen-
sorverksamhet har poten-
tial att omvälva 

marknaden för litiumjon-
batterier, vars betydelse 

växer i takt med den globala omställ-
ningen till grön energi. Möjligheten att 
öka både energiuttaget och laddhastig-
heten och samtidigt sänka kostnaden, 
ger förlängd räckvidd för elbilar och 
lägre kostnad för energilager. Sensorerna 
bidrar dessutom till ökad säkerhet. Sam-
mantaget ger detta ett starkt intresse från 
både kraftindustrin och fordonsindustrin. 
  Insplorions teknik finns för närvarande i 
kommersiellt tillverkade prototyper och till-
sammans med forskare från Chalmers tek-
niska högskola och Uppsala universitet, har 
Insplorion tidigare kunnat påvisa att deras 
teknologi fungerar för att mäta laddningsstatus i såväl 
blybatterier som olika litiumjon-batterier.

BMW i8 Roadster, tankas bäst med el.

Coradia iLint, regionaltåg som drivs av vätgasbränsleceller.
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Leading Light förser marknaden 
med smart belysning. Genom att 
inkludera Insplorions sensor 
för luftkvalitetmätning kan 
Leading Lights kunder få in-
formation om kvävedioxid -
nivå i luften via lyktstolpar 
och annan park- och gatu-
belysning.

Insplorions instrument för avancerad forsk-
ning inom många områden gör det möjligt att 

mycket enkelt få mätresultat i realtid. Sensorerna 
tål såväl temperaturer upp till 600° C som utmanande 

kemiska miljöer. 

Luftkvalitetssensorer  
Insplorion erbjuder luftkvalitets-
sensorer med olika användnings-
områden – från smarta städer till 

ventilationssystem. Insplorions InAir 
NO2-sensor ger mätnoggrann och stabil 

övervakning av kvävedioxid. Sensorerna är små, enkla 
att montera och sammankoppla i nätverk för att skapa 
en bild av de föroreningar som cirkulerar i ett givet 
system i realtid. 
  Insplorions sensorer går att koppla upp till internet, 
vilket möjliggör mätning av hälsofarliga gaser med hög 
geografisk noggrannhet, som med dagens alternativ 
inte är möjligt. 

  Insplorions satsning på luft-
kvalitetsensorer har genom-
förts i nära dialog med 
marknaden och föregåtts av 
en kartläggning av marknads-
behov och befintlig teknologi 
vilken visat på ett stort behov 
av nya mättekniker.

Forskningsinstrument  
Inom forskningsinstrument säljer 
Insplorion mätinstrument till fors-
kare inom akademin och industrin. 

Med hjälp av Insplorions produkter 
kan real tidsdata med nanometerkäns-

lighet om processer som sker på ytor och vid gräns-
skikt erhållas. Instrumenten ger en djupare för ståelse 
inom nanomaterial, nanopartiklar, porösa material, 
tunna filmer och beläggningar för olika tillämpnings-
områden inom exempelvis katalys, polymervetenskap, 
materialvetenskap, biovetenskap och solceller. 
  
Ett instrument består av ett grundpaket med Insplo-
rions programvara och en optisk hårdvarumodul. Där-
till väljer kunden, beroende på forskningsområde, en 
mätcell. Ett komplett instrumentsystem har ett listpris 
på cirka 50 till 80 kEUR beroende på tillval och en 
god marginal. Därtill tillkommer en årlig intäkt på 
cirka 3 till 6 kEUR per instrument för sensorer som 
förbrukas vid experiment.
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Koncernens resultaträkning 
 
 
                                                                                                 2021-07-01     2020-07-01     2021-01-01     2020-01-01     2020-01-01 
                                                                                                 2021-09-30     2020-09-30     2021-09-30     2020-09-30     2020-12-31 
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet                         3 månader        3 månader        9 månader        9 månader      12 månader 
Nettoomsättning                                                                                       554                 508              1 655              1 189              1 177 
Aktiverat arbete för egen räkning                                                                678                 903              2 367              3 433              4 557 
Övriga rörelseintäkter                                                                             2 040                 212              2 816              1 172              1 751 
Rörelsens intäkter                                                                                  3 272              1 623              6 838              5 794              7 485 
 
Råvaror och förnödenheter                                                                       −199                 −70               −258               −490               −490 
Övriga externa kostnader                                                                      −1 521            −1 871            −6 758            −6 944          −10 287 
Personalkostnader                                                                               −2 604            −2 043            −7 972            −6 228            −8 916 
Avskrivningar                                                                                         −102                 −93               −301               −276               −369 
Rörelsens kostnader                                                                             −4 426            −4 078          −15 289          −13 937          −20 061 
 
Rörelseresultat                                                                                    −1 154            −2 455            −8 451            −8 143          −12 576 

 
Räntekostnader och liknande poster                                                           −33                 −63               −128               −159               −219 
Resultat från finansiella poster                                                                   −33                 −63               −128               −159               −219 
 
Resultat efter finansiella poster                                                             −1 188            −2 517            −8 580            −8 301          −12 795 

 
Skatt                                                                                                           0                     0                     0                     0                     0 
 
Periodens resultat                                                                                −1 188            −2 517            −8 580            −8 301          −12 795 

 
Resultat per aktie 

Resultat per aktie (kr)                                                                            −0,09              −0,26              −0,66              −0,84              −1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (kr)                                                    −0,09              −0,26              −0,66              −0,84              −1,27
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Koncernens balansräkning 
 
 
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet                                                         2021-09-30           2020-09-30           2020-12-31 
 
TILLGÅNGAR 

 
Tecknat men ej inbetalt kapital                                                                                                         0                           0                    1 339 

 

Anläggningstillgångar 

 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten                                                                               16 403                  13 048                  14 138 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken etc.                                                                          2 434                    2 433                    2 434 
                                                                                                                                            18 837                  15 481                  16 571 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                                                                     497                       609                       580 
                                                                                                                                                 497                       609                       580 
 
 
Summa anläggningstillgångar                                                                                                  19 333                  16 090                  17 151 

 
Omsättningstillgångar 

Varor under tillverkning                                                                                                             2 052                       943                    1 085 
                                                                                                                                              2 052                       943                    1 085 
 
Kundfordringar                                                                                                                            567                       640                         87 
Aktuell skattefordran                                                                                                                     44                       227                           0 
Övriga fordringar                                                                                                                         173                       231                    1 251 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                                                                205                       156                       130 
                                                                                                                                                 990                    1 253                    1 468 
 
Kassa och bank                                                                                                                      50 963                  15 288                  66 558 
 
Summa omsättningstillgångar                                                                                                  54 005                  17 483                  69 110 

 
SUMMA TILLGÅNGAR                                                                                                            73 338                  33 574                  87 600
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Koncernens balansräkning 
 
 
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet                                                         2021-09-30           2020-09-30           2020-12-31 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital                                                                                                                             1 963                    1 478                    1 920 
Nyemission under registrering                                                                                                           0                           0                         29 
                                                                                                                                              1 963                    1 478                    1 949 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond                                                                                                                       122 426                  67 025                121 419 
Balanserad förlust                                                                                                                −52 196                −39 972                −39 972 
Periodens resultat                                                                                                                  −8 580                  −8 301                −12 795 
                                                                                                                                            61 650                  18 752                  68 653 
 
Summa eget kapital                                                                                                                63 613                  20 229                  70 601 

 
Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut                                                                                                           1 861                    2 710                    2 291 
                                                                                                                                              1 861                    2 710                    2 291 
 
Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut                                                                                                              715                    1 832                    2 200 
Leverantörsskulder                                                                                                                      595                       599                    1 396 
Aktuell skatteskuld                                                                                                                          0                           0                         17 
Övriga kortfristiga skulder                                                                                                             192                       122                       163 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                                                             6 362                    8 082                  10 930 
                                                                                                                                              7 865                  10 635                  14 707 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                                                  73 338                  33 574                  87 600 

 
 
 
 

                                                                                                                                   Övrigt                                                           Summa 
                                                                                                 Ej registrerat          tillskjutet        Balanserat         Periodens                 eget 
Förändring av eget kapital (tusentals kronor)             Aktiekapital       aktiekapital              kapital             resultat             resultat              kapital 
Eget kapital 2021-01-01                                                1 920                   29          121 419          −39 972          −12 795            70 601 

Disposition av föregående års resultat                                                                                                −12 795            12 795                     0 
Registrering nyemission                                                       29                 −29                                                                                           0 
Nyemissioner (beslutad 2020-11-06)                                   14                     0              1 066                                                             1 080 
Emissionkostnader (beslutad 2020-11-06)                                                                        −60                                                                −60 
Optionsprogram                                                                                                                                      570                                         570 
Periodens resultat                                                                                                                                                     −8 580            −8 580 
Eget kapital 2021-09-30                                                1 963                     0          122 426          −52 196            −8 580            63 613
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Koncernens kassaflöde 
 
 
                                                                                                 2021-07-01     2020-07-01     2021-01-01     2020-01-01     2020-01-01 
                                                                                                 2021-09-30     2020-09-30     2021-09-30     2020-09-30     2020-12-31 
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet                         3 månader        3 månader        9 månader        9 månader      12 månader 
 
Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat                                                                                    −1 154            −2 455            −8 451            −8 143          −12 576 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
  Avskrivningar enligt plan                                                                        103                   93                 301                 276                 369 
 
Erlagd ränta                                                                                             −34                 −63               −128               −159               −219 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

  före förändringar av rörelsekapital                                                      −1 085            −2 424            −8 278            −8 026          −12 426 

 
Förändring av rörelsekapital 

 
Ökning (–) respektive minskning (+) av varulager                                       −421               −230               −967               −380               −523 
Ökning (–) respektive minskning (+) av rörelsefordringar                             −273               −186                 477                 548                 334 
Ökning (+) respektive minskning (–) av rörelseskulder                             −3 427                   28            −5 357              3 611              7 315 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten                                            −5 206            −2 813          −14 125            −4 247            −5 300 

 
Investeringsverksamheten 

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                 −653               −961            −2 484            −3 554            −4 707 
 
Finansieringsverksamheten 

Förändring av långfristiga skulder                                                             −175                 −50            −1 915                 −50               −100 
Nyemission                                                                                                  0                     0              2 359                 803            54 330 
Optionsprogram                                                                                            0                     0                 570                     0                     0 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet                                                   −175                 −50              1 014                 753            54 230 
 
Ökning/minskning av likvida medel                                                        −6 035            −3 824          −15 595            −7 048            44 222 

 
Likvida medel vid årets början                                                              56 997            19 111            66 558            22 335            22 335 

 
Likvida medel vid periodens slut                                                           50 963            15 288            50 963            15 288            66 557
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Koncernens nyckeltal 
 
 
                                                                                                 2021-07-01     2020-07-01     2021-01-01     2020-01-01     2020-01-01 
                                                                                                 2021-09-30     2020-09-30     2021-09-30     2020-09-30     2020-12-31 
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet                         3 månader        3 månader        9 månader        9 månader      12 månader 
Nettoomsättning                                                                                       554                 508              1 655              1 189              1 177 
Rörelsens intäkter                                                                                  3 272              1 623              6 838              5 794              7 485 
Resultat efter finansiella poster                                                             −1 188            −2 517            −8 580            −8 301          −12 795 
Resultat per aktie (kr)                                                                            −0,09              −0,26              −0,66              −0,84              −1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (kr)                                                    −0,09              −0,26              −0,66              −0,84              −1,27 
Kassaflöde löpande- och investeringsverksamhet                                    −5 860            −3 774          −16 609            −7 800          −10 007 
Soliditet (%)                                                                                          87 %               60 %               87 %               60 %               81 % 
Kassalikviditet (%)                                                                                661 %             156 %             661 %             156 %             463 % 
Aktiens kvotvärde (kr)                                                                              0,15                0,15                0,15                0,15                0,15 
Antal aktier                                                                                  13 085 944       9 852 557     13 085 944       9 852 557     12 801 409 
Genomsnittligt antal aktier (st)                                                       13 085 944       9 852 557     13 075 512       9 844 629     10 092 349 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)                              13 323 906     10 293 809     13 323 906     10 293 809     10 529 743 
Medelantal anställda (st)                                                                             15                   13                   15                   13                   13 
 
För definition av nyckeltal se sida 16.
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Moderbolagets resultaträkning 
 
 
                                                                                                 2021-07-01     2020-07-01     2021-01-01     2020-01-01     2020-01-01 
                                                                                                 2021-09-30     2020-09-30     2021-09-30     2020-09-30     2020-12-31 
Alla belopp i tusentals kronor                                                           3 månader        3 månader        9 månader        9 månader      12 månader 
Nettoomsättning                                                                                    1 007                 928              3 015              2 439              2 898 
Aktiverat arbete för egen räkning                                                                  69                   83                 336                 255                 336 
Övriga rörelseintäkter                                                                             1 853                   31              2 370                 513                 870 
Rörelsens intäkter                                                                                  2 928              1 042              5 720              3 207              4 104 
 
Råvaror och förnödenheter                                                                       −199                 −70               −258               −490               −490 
Övriga externa kostnader                                                                      −1 351            −1 471            −6 072            −5 004            −7 774 
Personalkostnader                                                                               −2 604            −2 043            −7 972            −6 228            −8 916 
Avskrivningar                                                                                         −102                 −93               −301               −276               −369 
Rörelsens kostnader                                                                             −4 256            −3 678          −14 603          −11 997          −17 548 
 
Rörelseresultat                                                                                    −1 328            −2 635            −8 883            −8 790          −13 445 

 
Räntekostnader och liknande poster                                                           −33                 −63               −128               −159               −219 
Resultat från finansiella poster                                                                   −33                 −63               −128               −159               −219 
 
Resultat efter finansiella poster                                                             −1 361            −2 698            −9 011            −8 948          −13 664 

 
Bokslutsdispositioner                                                                                    0                     0                     0                     0                 868 
Skatt                                                                                                           0                     0                     0                     0                     0 
 
Periodens resultat                                                                                −1 361            −2 698            −9 011            −8 948          −12 795 

 
Resultat per aktie 

Resultat per aktie (kr)                                                                            −0,10              −0,27              −0,69              −0,91              −1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (kr)                                                    −0,10              −0,27              −0,69              −0,91              −1,27
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Moderbolagets balansräkning 
 
 
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet                                                         2021-09-30           2020-09-30           2020-12-31 
 
TILLGÅNGAR 

 
Tecknat men ej inbetalt kapital                                                                                                         –                            –                    1 339 

 
Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten                                                                                 2 263                    1 983                    2 029 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken et cetera                                                                   1 404                    1 404                    1 404  
                                                                                                                                              3 667                    3 387                    3 433 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar                                                                                     497                       609                       580 
                                                                                                                                                 497                       609                       580 
 
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag                                                                                                                50                         50                         50 
                                                                                                                                                   50                         50                         50 
 
Summa anläggningstillgångar                                                                                                    4 214                    4 046                    4 063 

 
Omsättningstillgångar 

Varor under tillverkning                                                                                                             2 052                       943                    1 085 
                                                                                                                                              2 052                       943                    1 085 
 
Kundfordringar                                                                                                                            567                       640                         87 
Koncernfordran                                                                                                                      14 925                  10 872                  12 691 
Aktuell skattefordran                                                                                                                     34                       216                       −23 
Övriga fordringar                                                                                                                         125                       192                    1 180 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                                                                                205                       156                       130 
                                                                                                                                            15 856                  12 076                  14 065 
 
Kassa och bank                                                                                                                      49 237                  14 651                  65 153 
 
Summa omsättningstillgångar                                                                                                  67 144                  27 669                  80 303 

 
SUMMA TILLGÅNGAR                                                                                                            71 358                  31 715                  85 705
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Moderbolagets balansräkning 
 
 
Alla belopp i tusentals kronor                                                                                           2021-09-30           2020-09-30           2020-12-31 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital                                                                                                                             1 963                    1 478                    1 920 
Nyemission under registrering                                                                                                           0                           0                         29 
Fond för utvecklingsutgifter                                                                                                       1 183                       876                       922 
                                                                                                                                              3 146                    2 354                    2 871 
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond                                                                                                                       122 426                  67 025                121 419 
Balanserad förlust                                                                                                                −53 379                −40 847                −40 894 
Periodens resultat                                                                                                                  −9 011                  −8 948                −12 795 
                                                                                                                                            60 035                  17 229                  67 730 
 
Summa eget kapital                                                                                                                63 181                  19 583                  70 602 

 
Långfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut                                                                                                           1 861                    2 710                    2 291 
                                                                                                                                              1 861                    2 710                    2 291 
 
Kortfristiga skulder 

Skulder till kreditinstitut                                                                                                              715                    1 832                    2 200 
Leverantörsskulder                                                                                                                      595                       584                    1 214 
Övriga kortfristiga skulder                                                                                                             192                       122                       163 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                                                                             4 813                    6 885                    9 235 
                                                                                                                                              6 316                    9 423                  12 812 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                                                  71 358                  31 715                  85 705 

 
 
 
 

                                                                                                        Fond för               Övrigt 
                                                                          Ej registrerat      utvecklings-          tillskjutet        Balanserat         Periodens            Summa 
Förändring av eget kapital                Aktiekapital       aktiekapital             avgifter              kapital             resultat             resultat       eget kapital 
Eget kapital 2021-01-01                         1 920                   29                 922          121 419          −40 894          −12 795            70 602 

Disposition av föregående års resultat                                                                                                −12 795            12 795                     0 
Förändring utvecklingsfond                                                                        261                                       −261                                             0 
Registrering nyemission                                29                 −29                                                                                                                  0 
Nyemission (beslutad 2020-11-06)               14                     0                                      1 066              1 080 
Emissionskostnader (beslutad 2020-11-06)                                                                       −60                                                                −60 
Optionsprogram                                                                                                                                      570                                         570 
Periodens resultat                                                                                                                                                     −9 011            −9 011 
Eget kapital 2021-09-30                         1 963                     0              1 183          122 426          −53 379            −9 011            63 182
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Moderbolagets kassaflöde 
 
 
                                                                                                 2021-07-01     2020-07-01     2021-01-01     2020-01-01     2020-01-01 
                                                                                                 2021-09-30     2020-09-30     2021-09-30     2020-09-30     2020-12-31 
Alla belopp i tusentals kronor                                                           3 månader        3 månader        9 månader        9 månader      12 månader 
 
Den löpande verksamheten 

Rörelseresultat                                                                                    −1 328            −2 635            −8 883            −8 790          −13 445 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: 
  Avskrivningar enligt plan                                                                        102                   93                 301                 276                 369 
 
Erlagd ränta                                                                                             −34                 −63               −128               −159               −219 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 

  före förändringar av rörelsekapital                                                      −1 260            −2 605            −8 710            −8 673          −13 295 

 
Förändring av rörelsekapital 

 
Ökning (–) resp minskning (+) av varulager                                                −421               −230               −967               −380               −522 
Ökning (–) resp minskning (+) av rörelsefordringar                                     −922            −1 134            −1 791            −1 532            −2 653 
Ökning (+) resp minskning (–) av rörelseskulder                                      −3 202                 194            −5 011              2 856              5 877 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten                                            −5 805            −3 775          −16 479            −7 729          −10 593 

 
Investeringsverksamheten 

Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                   −43               −141               −452               −376               −486 
 
Finansieringsverksamheten 

Förändring av långfristiga skulder                                                             −175                 −50            −1 915                 −50               −100 
Nyemission                                                                                                  0                     0              2 359                 803            54 330 
Optionsprogram                                                                                            0                     0                 570                     0                     0 
Kassaflöde från finansieringsverksamhet                                                   −175                 −50              1 014                 753            54 230 
 
Ökning/minskning av likvida medel                                                        −6 023            −3 965          −15 917            −7 352            43 151 

 
Likvida medel vid årets början                                                              55 259            18 616            65 153            22 003            22 003 

 
Likvida medel vid periodens slut                                                           49 237            14 651            49 237            14 651            65 153
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Moderbolagets nyckeltal 
 
 
                                                                                                 2021-07-01     2020-07-01     2021-01-01     2020-01-01     2020-01-01 
                                                                                                 2021-09-30     2020-09-30     2021-09-30     2020-09-30     2020-12-31 
Alla belopp i tusentals kronor om inget annat angivet                         3 månader        3 månader        9 månader        9 månader      12 månader 
Nettoomsättning                                                                                    1 007                 928              3 015              2 439              2 898 
Rörelsens intäkter                                                                                  2 928              1 042              5 720              3 207              4 104 
Resultat efter finansiella poster                                                             −1 361            −2 698            −9 011            −8 948          −13 664 
Resultat per aktie (kr)                                                                            −0,10              −0,27              −0,69              −0,91              −1,27 
Resultat per aktie efter utspädning (kr)                                                    −0,10              −0,27              −0,69              −0,91              −1,27 
Kassaflöde löpande- och investeringsverksamhet                                    −5 848            −3 915          −16 931            −8 105          −11 079 
Soliditet (%)                                                                                          89 %               62 %               89 %               62 %               82 % 
Kassalikviditet (%)                                                                             1 031 %             284 %          1 031 %             284 %             618 % 
Aktiens kvotvärde (kr)                                                                              0,15                0,15                0,15                0,15                0,15 
Antal aktier                                                                                  13 085 944       9 852 557     13 085 944       9 852 557     12 801 409 
Genomsnittligt antal aktier (st)                                                       13 085 944       9 852 557     13 075 512       9 844 629     10 092 349 
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)                              13 323 906     10 293 809     13 323 906     10 293 809     10 529 743 
Medelantal anställda (st)                                                                             15                   13                   15                   13                   13 
 
 
 
 Definition av nyckeltal 
 

Resultat per aktie (kr) 

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 

 

Resultat per aktie efter utspädning (kr) 

Årets resultat dividerat med genomsnittligt antalet aktier efter utspädning. 

 

Soliditet (%) 

Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. 

 

Kassalikviditet (%) 

Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder. 

 

Genomsnittligt antal aktier (st) 

Antalet aktier räknat varje månad dividerat med perioden. 

 

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st) 

Antalet aktier räknat varje månad inklusive optionsprogram dividerat med perioden. 

 

Medelantal anställda (st) 

Antalet anställda varje månad dividerat med perioden.
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