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OM SIMRIS ALG AB (PUBL) 
Simris Alg är ett flerfaldigt prisbelönat pionjärföretag som utvecklar bioaktiva ämnen från odlade alger. 
Bolaget har som mål och affärsidé att rädda hotade marina livsmiljöer genom unika råvaror från odlade 
mikroalger, istället för från fisk och andra havslevande djur. Verksamheten bedrivs inom tre områden:  
SIMRIS BIOMIMETICS (hudvård och läkemedel), SIMRIS NOVEL FOODS (nya livsmedel), och konsument - 
v arumärket SIMRIS som riktar sig till en global marknad inom lifestyle, beauty och wellness. Simris Algs  
aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamn SIMRIS och ISIN-kod SE0008091664. 
Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50 och epost ca@mangold.se.

SIMRIS ALG
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI–DECEMBER 2021

HÄNDELSER UNDER ÅRET

• Vid årsstämman den 7 maj 2021 valdes ny styrelse: Steven 
Schapera (nyval), Peter Nählstedt (nyval), Frank Puccio (nyval), 
Robert Quandt (nyval) och Magnus Högström (omval). Det be-
slutades även att emittera teckningsoptioner till styrelse, ledning 
och övriga anställda. Totalt tecknades 3 820 000 optioner

• VD Fredrik Gullfot lämnade sin anställning i bolaget den  
17 september.

• Bryggfinansiering om upp till 7 mkr säkrades i form av lån från 
styrelseledamöter, aktieägare och externa finansiärer.

• Omstrukturering av verksamheten har påbörjats, med syftet 
att kraftfullt kunna minska bolagets negativa kassaflöde. 
Marknads kontoret i Stockholm har avvecklats och verksamheten 
konsoliderats till algfarmen i Hammenhög. Bolaget har ökat 
fokus på B2B och för samtal med potentiella partners för försälj-
ningen av konsumentprodukter i USA.

• Under tredje kvartalet har rörelseresultatet belastats med  
engångskostnader om totalt 6 708 tkr för bland annat omstruk-
turering och nedskrivning av anläggningstillgångar och lager. 

HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

• Simris Alg får en ny order på sin unika mikroalgbio-
massa, med ett ordervärde på cirka 1,5 mkr. Denna 
order kommer från existerande varulager och levereras 
under första kvartalet 2022.

KVARTAL 4, OKTOBER–DECEMBER 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 2 977 tkr (545).  
Nettoomsättningen i USA uppgick till 194 tkr (341).

• Rörelseresultatet uppgick till -3 907 tkr (-7 166).

HELÅRET, JANUARI–DECEMBER 2021

• Nettoomsättningen uppgick till 6 137 tkr (2 166).  
Nettoomsättningen i USA uppgick till 1 408 tkr (1 011).

• Rörelseresultatet uppgick till -28 928 tkr (-23 694). 

HÄNDELSER UNDER KVARTALET

• Professor Dr. Claudia Grewe utsågs till Chief Scientific Officer. 
Claudia kommer att driva produktutvecklingen på Simris Alg 
och tjänsten kommer att utföras deltid på konsultbasis.

• Styrelseledamot Magnus Högström tillträder rollen som interims 
VD för Simris Alg från 1 januari 2022. Nuvarande interims VD/
CFO Christoffer Tell går tillbaka till sin roll som CFO. Bolagets 
ledningsgrupp består därefter av interims VD Magnus Högström, 
produktionschef Hannes Hall och CFO Christoffer Tell.

PERIODEN I KORTHET

Belopp i tkr
okt–dec

2021 
okt–dec

2020
helår
2021

helår
2020

Nettoomsättning 2 977 545 6 137 2 166
Rörelseresultat -3 907 -7 166 -28 928 -23 694
Resultat före skatt -3 628 -7 858 -28 343 -25 537

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 303 -7 335 -18 137 -19 485

Likvida medel vid periodens slut 961 16 512 961 16 512



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2021  •  SIMRIS ALG |  2 

I learned some time ago that every turnaround begins with having the right strategy, having the right 
people, and having the right culture. Once you have these, then everything flows from that: the right 
products, the right marketing, the right customers, and the right decisions. In the last eight months 
the new Board have achieved substantial cost reductions exceeding my target of 1 MSEK per month. 
At the same time we have driven B2B revenue from a very high value active which we discovered to 
be present in our biomass, Fucoxanthin, that we previously did not even target. We are now at the 
point where we have processed two Fucoxanthin orders worth 4,5 MSEK, and have another order of 
1,5 MSEK currently being processed.

Simris has sold more product in the last eight months than we previously sold in the last four years. 
This is a new Simris, and I am immensely proud to be a shareholder. We began with an incredible 
science-based platform; now its time to shift focus to building its commercial future.

A NEW SIMRIS

© SIMRIS ALG AB • PIONEERING ALGAE BIOTECH SINCE 2011
+46(0)414-44 50 50 • INFO@SIMRIS.COM • WWW.SIMRIS.COM
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN

Steven Schapera
Ordförande
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Kärnan i Simris Alg består av vår plattform för att utveckla unika ämnen från mikroalger till värdefulla 
ingredienser och produkter som sedan tillverkas genom odling i industriell skala. Vårt fokus ligger på 
biologiskt aktiva och kommersiellt viktiga ämnen som riktar sig till stora och växande marknader och 
som medger höga marginaler. Samtidigt ersätter vi föråldrade råvaror från utrotningshotade arter och 
känsliga marina ekosystem.

DISCOVERY
DEVELOPMENT
PRODUCTION

BIOMIMETICS

NUTRITIONAL SUPPLEMENTS

NOVEL FOODS

THE SIMRIS ALGAE PLATFORM

Odling av mikroalger är ett relativt nytt och växande område 
inom bioteknologin, med stor potential inom flera branscher. 
Simris Alg tillhör de globalt ledande aktörerna inom utveck-
lingen och driver idag en av världens mest moderna storskaliga 
algodlingar. Vi har framgångsrikt utvecklat vår plattform från 
labb till industriell skala och validerat konceptet genom  
att ta våra första produkter till marknaden. Vi tar nu forsk-
ningen vidare och fortsätter utveckla potentialen inom hudvård, 
life science och nutrition.

SIMRIS AFFÄRSMODELL 
Simris Algs unika kapacitet består i att identifiera, utveckla och 
tillverka biologiskt aktiva ämnen från mikroalger. En styrka i 
vår plattform är att vi inte är begränsade till en viss bransch, 
utan kan välja den väg till marknad som är mest lämplig för 
produkt kandidaten i fråga. Själva kommersialiseringen sker 
sedan genom starka partners med resurser att ta ut nya pro-
dukter på respektive marknad. Affärsmodellen skiljer sig där-
för något mellan våra olika verksamhetsområden. En översikt 
inklusive närmaste milstolpar ges i rutorna på detta uppslag. 

Verksamheten bedrivs idag inom tre affärsområden:

• SIMRIS BIOMIMETICS utvecklar och tillverkar biologiskt  
aktiva ämnen till avancerad hudvård och läkemedel

• SIMRIS NOVEL FOODS utvecklar och tillverkar nya  
livsmedels ingredienser 

• SIMRIS® är vårt konsumentvarumärke med kosttillskott  
baserade på vår unika omega-3-rika algolja 

VERKSAMHET

SIMRIS BIOMIMETICS
Verksamheten bedrivs uteslutande B2B med starkt inslag av 
samarbeten med akademiska forskare och företagspartners. 
Vår utvecklingsportfölj är medvetet sammansatt av kandida-
ter med olika kommersialiseringshorisont, dvs. både produkter 
som kan komma ut på marknaden i närtid och sådana som 
kommer skapa värde i ett längre perspektiv. De första produk-
terna inom avancerad hudvård beräknas nå markna den 2022.

SIMRIS NOVEL FOODS
Verksamheten bedrivs uteslutande B2B i form av kontrakts-
tillverkning. Vi utvecklar inga färdiga produkter själva, utan 
levererar de råvaror som våra kunder sedan vidareförädlar. 
Verksamheten bedrivs i nära samarbete med andra företag. 
Fokus under närmaste verksamhetsår ligger på utvecklingen av 
vårt algbaserade proteinalternativ i samarbete med ett globalt 
storföretag. 

SIMRIS® 
Simris® Algae Omega-3 är en serie kosttillskott och våra första 
produkter på marknaden. De säljs direkt till konsument genom 
e-handel och via återförsäljare i USA. Vårt mål har primärt varit 
att få in Simris® Algae Omega-3 hos trendledande återför-
säljare inom prestige wellness-segmentet, samt att få igång 
e-handeln. Här har vi lyckats passera nålsögat hos några av 
de mest kräsna återförsäljarna inklusive Goop, vilket visar att 
potentialen hos Simris® ligger i paritet med varumärken som 
Moon Juice och The Nue Co. Dessa milstolpar har varit viktiga 
för att verifiera marknaden och kunna attrahera rätt samar-
betspartner för att driva försäljningen i USA framöver. Vi söker 
nu aktivt en partner i USA för vårt dotterbolag Simris Inc, och 
som har de resurser och det nätverk som krävs för att fram-
gångsrikt ta nya livsstilsvarumärken till marknaden.
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NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT
Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till  2 977 tkr 
(545) och för helåret 2021 uppgick nettoomsättningen till 6 137 tkr 
(2 166). Nettoomsättningen i USA uppgick under fjärde kvartalet till 
194 tkr (341) och totalt 1 408 tkr (1 011) för helåret 2021. Ökningen 
består av försäljning av biomassa B2B. På grund av långsam försälj-
ningsutveckling inom konsumentprodukter har en omstrukturering 
av verksamheten genomförts för att kraftfullt minska bolagets nega-
tiva kassaflöde. Marknadskontoret i Stockholm har avvecklats och 
verksamheten konsoliderats till algfarmen i Hammenhög. Bolaget 
har ökat fokus på B2B och för samtal med potentiella partners för 
försäljningen av konsumentprodukter i USA.  
 Rörelse resultatet uppgick till –3 907 tkr (–7 166) under fjärde 
kvartalet och till –28 928 tkr (–23 694) under helåret 2021. Under 
tredje kvartalet belastades resultatet med engångskostnader om 
sammanlagt 6 708 tkr, varav 1 638 tkr för avveckling av marknads-
kontoret i Stockholm, 1 927 tkr för nedskrivning av färdigvarulager, 
2 793 tkr för nedskrivning av anläggningstillgångar, varav 130 tkr 
avsåg materiella tillgångar och 2 663 tkr immateriella tillgångar, 
samt 350 tkr för upprättande, så kallad set-up fee, av brygglån. 
Varulagrets förändring under fjärde kvartalet uppgick till -2 491 tkr 
(623) och uppgick vid periodens utgång till 3 348 tkr (8 816). Extra 
nedskrivningar av lager på 1 927 tkr utöver bolagets inkuransplan 
belastade bolaget under tredje kvartalet. Nedskrivningarna avsåg 
produkter som bolaget inte förväntas kunna sälja. Lagret består av 
råvaror, produkter i arbete och färdiga produkter.
 
INVESTERINGAR
Det totala värdet på koncernens anläggningstillgångar uppgick 
till 23 426 tkr (28 967) vid periodens utgång. Avskrivningar av 
anläggningstillgångar gjordes enligt plan med 721 tkr (716) under 
fjärde kvartalet. Anläggningstillgångarna skrivs av med 5–10 år för 
de flesta inventarier, och upp till 40 år för fastigheten. Under tredje 
kvartalet genomfördes en nedskrivning av bolagets anläggnings-
tillgångar med sammanlagt 2 793 tkr, varav 130 avsåg materiella 
tillgångar och 2 663 tkr immateriella tillgångar. Nedskrivningen av 
immateriella tillgångar avsåg ej fullföljda projekt.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 303 tkr 
(-7 335) under kvartalet och till –18 137 tkr (–19 485) under helåret 
2021. Kassaflödet efter investeringar och finansiering uppgick till 
-730 tkr (5 780) under kvartalet och till –15 551 tkr (8 653) under 
helåret 2021. Vid periodens utgång uppgick de likvida medlen till 
961 tkr (16 512). De sammanlagda skulderna uppgick vid periodens 
utgång till 10 980 tkr (9 642). 

Under tredje kvartalet säkrade Simris Alg bryggfinansiering på 
upp till 7 mkr i form av lån från styrelseledamöter, aktieägare och 
externa finansiärer. Lånen tas upp till marknadsmässiga villkor och 
betalas ut efter bolagets likviditetsbehov. 1 750 tkr betalades ut 
under fjärde kvartalet. Totalt har 3 500 tkr avropats, vilket innebär att 
upp till 3 500 tkr kvarstår. Lånet ska förfalla i samband med nästa 
kapitalanskaffning, dock senast under tredje kvartale 2022. 

För att säkra bolagets drift behöver bolaget göra en kapitalan-
skaffning under första halvåret 2022. Bolagets framtid är beroende 
av att kommande kapitalanskaffning blir lyckad. Bolagets nuva-
rande finansiering beräknas vara tillräcklig för kommande fyra 
månader. 

EGET KAPITAL
Koncernens egna kapital uppgick till 18 221 tkr (47 423) vid periodens 
utgång. Soliditeten uppgick till 62,4 procent, jämfört med 83,1 pro-
cent den 31 december 2020. 

AKTIEN OCH ÄGARNA
Aktiekapitalet i Simris Alg uppgick vid periodens utgång till 
6 823 800,55 SEK och är fördelat på totalt 78 547 046 aktier, 
varav 250 000 A-aktier och 78 297 046 B-aktier. Varje aktie har ett 
kvotvärde om 0,0869 kronor. Varje B-aktie ger rätt till en röst och 
varje A-aktie ger rätt till två röster. Per den 31 december 2021 hade 
Simris Alg AB 6 709 aktieägare (6 603), varav de tio största hade 
22,90 procent av aktiekapitalet och 22,84 procent av rösterna. Simris 
Algs B-aktie är sedan 22 april 2016 noterad på Nasdaq First North 
Growth Market. Under kvartalet har aktien betalats som högst till 
0,944 kronor och som lägst till 0,700 kronor. Sista betalkurs vid peri-
odens utgång var 0,74 kronor, vilket ger ett börsvärde på cirka 58 mkr. 
Totalt omsattes 14,9 miljoner aktier under kvartalet. Mer information 
om Simris Algs aktie och ägarna finns på simrisalg.se/investerare.

OPTIONSPROGRAM
Simris Alg hade vid periodens utgång tre utestående optionsprogram. 
Serie 2019/1 består av 43 438 teckningsoptioner som i maj 2019 
utfärdades till anställda i bolaget. Optionerna har fem års löptid och 
för varje option kan 1,45 B-aktier tecknas till kurs 4,44 kr per aktie. 
Utnyttjande av utestående optioner motsvarar en utspädning av 
aktiekapitalet med cirka 0,1 procent.
 Serie 2021/2024:S består av 2 000 000 teckningsoptioner som i 
maj utfärdades till styrelsen. Optionerna har tre års löptid och varje 
option ger rätt till teckning av en B-aktie till teckningskursen 1,90 kr. 
Utnyttjande av utestående optioner motsvarar en utspädning av 
aktiekapitalet med 2,4 procent.
 Serie 2021/2024:L består av 1 820 000 teckningsoptioner som i 
maj utfärdades till ledande befattningshavare samt anställda
i bolaget. Optionerna har tre års löptid och varje option ger rätt till
teckning av en B-aktie till teckningskursen 1,90 kr. Utnyttjande av
utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet med
2,4 procent.
 
PERSONAL OCH ORGANISATION
Under kvartalet genomfördes inga nyanställningar. Medelantalet 
anställda uppgick till 6 (12). Omstruktureringen av verksamheten  
i det tredje kvartalet berörde fem anställda vid marknadskontoret i 
Stockholm som blivit arbetsbefriade under uppsägningstiden.  
VD Fredrika Gullfot lämnade bolaget den 17 september.  

ÖVERSIKT

© SIMRIS ALG AB • PIONEERING ALGAE BIOTECH SINCE 2011
+46(0)414-44 50 50 • INFO@SIMRIS.COM • WWW.SIMRIS.COM
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande 
översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Steven Schapera
Ordförande

Robert Quandt
Styrelseledamot

Magnus Högström
tf VD och styrelseledamot

Frank Puccio
Styrelseledamot

MODERBOLAGET
Då koncernen till så betydande del består av moderbolagets till-
gångar, skulder och resultat hänvisas till kommentarerna som 
lämnats till koncernens resultat och ställning. Under tredje kvartalet 
skrivs fordran på dotterbolaget Simris Inc ner med 12,9 mkr då 
återbetalningsförmåga bedöms saknas.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Styrelseordförande Steven Schapera och styrelseledamöterna 
Robert Quandt och Frank Puccio har deltagit i bolagets brygglån 
med 1 mkr vardera. Brygglånet omfattar totalt 7 mkr och 3,5 mkr
har nyttjats per 31 december. Lånet har en set-up fee på 5 procent 
och räntan är 1 procent per månad. Utöver normalt styrelsearbete 
har under året styrelseledamöter utfört konsulttjänster åt bolaget, 
varav Steven Schapera 556 tkr, Robert Quandt 39 tkr, Frank Puccio 
45 tkr och Magnus Högström 52 tkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Simris Alg upprättar sin redovisning i enlighet med Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1(K3). 
Information kring redovisningsprinciper i övrigt framgår av  
årsredovisningen för 2020. 

ÅRSSTÄMMA
Ordinarie årsstämma hålls fredag den 13 maj i Simris Algs lokaler, 
Herrestadsvägen 24A i Hammenhög. Styrelsen föreslår att ingen 
utdelning lämnas. 

ÅRSREDOVISNING
Simris Algs årsredovisning för räkenskapsåret 2021 kommer att 
publiceras på simrisalg.se/investerare senaste den 20 april 2022.

REVISORS GRANSKNING 
Denna rapport har inte granskats av Simris Algs revisor. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 
Simris Algs verksamhet, finansiella ställning och resultat kan 
påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa beskrivs i 
årsredovisningen för 2020, tillgänglig på simrisalg.se/investerare.
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Belopp i tkr

okt–dec
2021 

okt–dec
2020

helår
2021

helår
2020

Nettoomsättning 2 977 545 6 137 2 166

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning -2 564 -1 429 -5 136 -2 556

Aktiverat arbete för egen räkning 0 118 230 118

Övriga rörelseintäkter 126 4 392 806

Råvaror och förnödenheter -679 -15 -3 298 -2 477

Övriga externa kostnader -2 210 -3 573 -12 316 -10 720

Personalkostnader -836 -2 100 -9 134 -8 001

Avskrivningar och nedskrivningar -721 -716 -5 803 -3 030

RÖRELSERESULTAT -3 907 -7 166 -28 928 -23 694

Finansnetto 279 -692 585 -1 843

RESULTAT FÖRE SKATT -3 628 -7 858 -28 343 -25 537

Skatt på årets resultat -2 17 -13 -67

PERIODENS RESULTAT -3 630 -7 841 -28 356 -25 604

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -3 630 -7 841 -28 356 -25 604

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

BALANSRÄKNING, KONCERNEN
Belopp i tkr

31 dec
2021 

31 dec
2020

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 0 2 500

Materiella tillgångar 23 356 26 404

Finansiella tillgångar  70 63

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 23 426 28 967

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 3 348 8 816

Övriga omsättningstillgångar 1 466 2 770

Kassa och Bank 961 16 512

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 5 775 28 098

SUMMA TILLGÅNGAR 29 201 57 065

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 18 221 47 423

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatt 87 77

SKULDER

Långfristiga skulder 1 808 2 645

Kortfristiga skulder 9 085 6 920

SUMMA SKULDER 10 980 9 642

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 201 57 065
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KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN
Belopp i tkr

okt–dec
2021

okt–dec
2020

helår
2021 

helår
2020

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital -3 233 -6 340 -23 599 -21 381

Förändringar i rörelsekapital 930 -995 5 462 1 896

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE  
VERKSAMHETEN -2 303 -7 335 -18 137 -19 485
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 -280 -253 -286

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 573 13 395 2 839 28 424

PERIODENS KASSAFLÖDE -730 5 780 -15 551 8 653

Likvida medel vid periodens början 1 691 10 732 16 512 7 859

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG 961 16 512 961 16 512

Belopp i tkr
okt–dec

2021
okt–dec

2020
helår
2021 

helår
2020

Eget kapital vid periodens ingång 22 176 40 239 47 423 34 996

Nyemission (inkl emissionkostnader), teckningsrätter, konvertibelt lån 0 14 225 10 36 898

Optionsprogram 0 0 191 0

Omräkningsdifferens -325 800 -1 047 1 133

Periodens resultat -3 630 -7 841 -28 356 -25 604

EGET KAPITAL VID PERIODENS UTGÅNG 18 221 47 423 18 221 47 423

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

NYCKELTAL, KONCERNEN okt–dec
2021

okt–dec
2020

helår
2021

helår
2020

Nettoomsättning (tkr) 2 977 545 6 137 2 166

Rörelseresultat (tkr) -3 907 -7 166 -28 928 -23 694

Likvida medel vid periodens slut (tkr) 961 16 512 961 16 512

Eget kapital (tkr) 18 221 47 423 18 221 47 423

Resultat per aktie (kr) neg. neg. neg. neg.

Resultat per aktie efter full utspädning (kr) neg. neg. neg. neg.

Eget kapital per aktie (kr) 0,23 0,60 0,23 0,60

Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr)* 0,23 0,60 0,23 0,60

Antal aktier, medeltal perioden 78 547 046 73 390 616 78 543 868 42 474 038

Antal aktier, periodens slut 78 547 046 78 540 690 78 547 046 78 540 690

Antal aktier, efter full utspädning* 78 547 046 78 540 690 78 547 046 78 540 690

Soliditet (%) 62,4 83,1 62,4 83,1

Balansomslutning (tkr) 29 201 57 056 29 201 57 065

Kassalikviditet (%) 27 279 27 279

Medelantal anställda under perioden 6 12 12 13

* Simris Alg har tre utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har inte beaktats för något av programmen för någon av ovanstående period, då snittkursen för Simris Algs aktie i
respektive period understigit teckningskursen i de olika programmen. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammen kommer antalet aktier öka med 3 882 985 st.

NYCKELTALSDEFINITIONER
Balansomslutning – Summan av alla tillgångar i balansräkningen eller summan 
av alla skulder och eget kapital.
Eget kapital per aktie – Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver 
med avdrag för uppskjuten skatt) dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Eget kapital per aktie efter full utspädning – Justerat eget kapital (eget kapital  
och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) dividerat med antal 
aktier vid periodens slut med beaktande efter konvertering och justerat för effekt  
av aktierelaterade ersättningar.
Kassalikviditet – Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i 
procent av kortfristiga skulder. 

Nettoomsättning – Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.
Resultat per aktie – Periodens resultat dividerat med antal aktier efter  
periodens slut.
Resultat per aktie efter full utspädning – Periodens resultat dividerat med antal 
aktier efter periodens slut, med beaktande efter konvertering och justerat för effekt 
av aktierelaterade ersättningar.
Rörelseresultat – Resultat före finansiella kostnader och skatt.
Soliditet – Justerat eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutning.



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI–DECEMBER 2021  •  SIMRIS ALG |  8 

MODERBOLAGET

Belopp i tkr
okt–dec

2021
okt–dec

2020
helår
2021 

helår
2020

Nettoomsättning 2 783 575 5 887 3 044

Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning -2 384 152 -4 531 -1 998

Aktiverat arbete för egen räkning 0 118 230 118

Övriga rörelseintäkter 126 4 392 806

Råvaror och förnödenheter -679 -960 -3 298 -2 477

Övriga externa kostnader -2 075 -2 845 -10 504 -8 059

Personalkostnader -836 -2 100 -9 134 -8 001

Avskrivningar -717 -712 -5 788 -3 014

RÖRELSERESULTAT -3 782 -5 768 -26 746 -19 581

Finansnetto -96 -872 -12 308 -1 717

RESULTAT FÖRE SKATT -3 878 -6 640 -39 054 -21 298

Skatt på årets resultat -3 -14 -10 -14

PERIODENS RESULTAT -3 881 -6 654 -39 064 -21 312

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET
Belopp i tkr

31 dec
2021 

31 dec
2020

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar 0 2 500

Materiella tillgångar 23 350 26 385

Finansiella tillgångar  9 9

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 23 359 28 894

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 2 840 8 172

Fordringar på koncernföretag 0 9 724

Övriga omsättningstillgångar 1 368 2 628

Kassa och Bank 753 16 324

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 4 961 36 848

SUMMA TILLGÅNGAR 28 320 65 742

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 17 423 56 286

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatt 87 77

SKULDER

Långfristiga skulder 1 808 2 645

Kortfristiga skulder 9 002 6 734

SUMMA SKULDER 10 897 9 456

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 320 65 742

Då koncernen till så betydande del består av moderbolagets tillgångar, skulder och resultat hänvisas till kommentarerna som lämnats till koncernens resultat och ställning.
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© SIMRIS ALG AB • PIONEERING ALGAE BIOTECH SINCE 2011
+46(0)414-44 50 50 • INFO@SIMRIS.COM • WWW.SIMRIS.COM
HERRESTADSVÄGEN 24A, 276 50 HAMMENHÖG, SWEDEN

FINANSIELL KALENDER:

20 apr 2022  Årsredovisning 2021
13 maj 2022 Delårsrapport jan–mars 2022
13 maj 2022 Årsstämma 2021
17 aug 2022 Delårsrapport januari–juni 2022
9 nov 2022 Delårsrapport januari–september 2022
15 feb 2023  Bokslutskommuniké 2022

FÖR MER INFORMATION:

Steven Schapera
Styrelseordförande Simris Alg AB
Tel. +44 791 771 553
Email: steven@simris.com

Denna information är sådan som Simris Alg AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.  
Informationen lämnades av ovanstående kontaktperson för offentliggörande den 16 februari 2022 kl. 08.00 CET.

ORDLISTA
Biobaserade läkemedel: läkemedel baserade på peptider och proteiner som 
tillverkas genom cellodling och bioprocessteknik. Kallas även andra gene-
rationens läkemedel, till skillnad mot konventionella läkemedel baserade på 
småmolekyler som tillverkas genom kemisk organisk syntes. 

Biokemisk pathway: en organisms genetiskt givna förmåga att tillverka olika 
ämnen. Dessa utmärks av olika grader av komplexitet, beroende på typ av 
organism.

Biomimetik: att efterlikna de processer och tekniker som i naturen utvecklats 
genom miljarder år av evolution, och som ofta är överlägsna den mänskliga 
ingenjörskonsten. 

Cosmeceuticals: högeffektiva ingredienser för avancerad kosmetisk hudvård.  
 
Dioxiner: miljögifter om bildas vid viss kemisk tillverkning och förbränning och 
är några av de giftigaste ämnen man känner till. PCB och dioxiner förekommer 
främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Högst 
halter finns i fet fisk från vissa förorenade fångstområden, såsom Östersjön. 
Foster och spädbarn är mest känsliga för PCB och dioxiner.

Discovery: fas inom läkemedelsutveckling som går ut på att identifiera nya 
ämnen med potentiellt farmakologisk verkan. Traditionellt har discovery till stor 
del baserats på växtriket och känd naturmedicinsk verkan, där de verksamma  
ämnena utvecklats vidare genom olika kemisk-organiska syntessteg till läke-
medelskandidater. 
 
EFSA: European Food Safety Authority, myndighet för livsmedels säkerhet inom 
EU. Motsvaras i Sverige av Livsmedelsverket (SLV).

Essentiella fettsyror: livsnödvändiga fetter som måste tillföras via kosten då 
kroppen inte kan bilda dem själva.
 
Goop: trendsättande mode- och wellnessimperium som grundades av Holly-
woodstjärnan Gwyneth Paltrow, – med webbhandel, butiker, digitalt magasin 
och egen Netflixserie. 

Mammalieceller: celler från däggdjur. Dessa odlas för att tillverka DNA-kodade 
peptider och proteiner, till exempel inom forskning eller för andra generationens 
biobaserade läkemedel.  

Novel Foods: nya livsmedel enligt EU:s Förordning (EU) nr (2015/2283) om nya 
livsmedel. Enligt denna förordning ska nya livsmedel förhandsgranskas och 
godkännas innan de får föras ut på marknaden inom EU. De livsmedel och 
ingredienser som inte konsumerats i någon större utsträckning inom EU fram 
till den 15 maj 1997 betecknas som ”nya livsmedel”. Förordningen ersatte den 1 
januari 2018 den ursprungliga Förordningen (EG) nr (258/97) om nya livsmedel 
och nya livsmedels ingredienser, med huvudsakligen samma innebörd. Skillna-
den är ett centraliserat gransknings- och tillståndsförfarande genom EFSA. 
 
Omega-3: en grupp fleromättade fettsyror som måste till föras genom kosten. 
Just de marina omega-3-fetterna dokosahexaensyra (DHA) och eikosapen-
taensyra (EPA) tillhör några av de mest betydelsefulla bygg stenarna i våra 
kroppar, med flera fysiologiskt livsviktiga funktioner. Vår egen förmåga att 
bilda DHA och EPA från alfa-linolensyra, en omega-3-fett syra som finns i 
landbaserade växter, är begränsad, varför vi bör få i oss även omega-3 EPA och 
DHA med kosten. 
 
PCB: industrikemikalier som förbjöds på 70-talet men finns kvar som miljö-
gifter. PCB och dioxiner förekommer främst i feta animaliska livs medel som 
fisk, kött och mejeriprodukter. Högst halter finns i fet fisk från vissa förorenade 
fångstområden, såsom Östersjön. Foster och spädbarn är mest känsliga för 
PCB och dioxiner.    
 
PFAS: en grupp miljögifter bestående av industriella kemikalier som bland 
annat kan påverka immunförsvaret. Vi får främst i oss PFAS som förorening i 
inomhusmiljöer och i maten, där fisk är den största källan. 
 
Pharmaceuticals: läkemedelssubstanser.

Post-translationella modifikationer: när celler tillverkar proteiner som kodas av 
en viss DNA-sekvens görs även vissa modifikationer, till exempel genom olika 
sockermolekyler. Dessa modifikationer har stor betydelse för proteiners funktion 
i kroppen. Enklare organismer såsom bakterier eller jästceller saknar förmågan 
till samma komplexa modifikationer som förekommer i djur- och växtceller, inkl. 
mikroalger. Till skillnad mot djur- och växtceller är mikroalger betydligt enklare 
att odla i större skala med god avkastning.

ORDLISTA


