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Delårsrapport januari-september 2019 
Nyckeltal-  Koncernen juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

  2019 2018 2019 2018 2018 

Nettoomsättning, Tkr 11 709 33 205 84 497 143 345 185 153 

Rörelseresultat, Tkr -12 443 -14 597 -48 993 -12 682 -37 043 

Rörelsemarginal -106,3% -44,0% -58,0% -8,8% -20,0% 

Nettoresultat, Tkr -14 324 -15 679 -61 055 -14 343 -41 182 

Resultat per aktie, kr -0,10 -0,32 -0,75 -0,29 -0,84 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 
Tkr 

1 868 -16 542 -51 041 -11 597 -13 498 

Orderingång, Mkr 6,1 44,5 79,8 152,8 190,5 

 

 

Tredje kvartalet i korthet - koncernen 
• Nettoomsättningen minskade till 11,7 (33,2) Mkr 

• Orderingången minskade till 6,1 (44,5) Mkr 

• Rörelsens kostnader minskade till -32,9 (-53,6) Mkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -12,4 (-14,6) Mkr 

• Nettoresultatet uppgick till -14,3 (-15,7) Mkr 

Perioden januari till september i korthet - koncernen 
• Nettoomsättningen minskade till 84,5 (143,3) Mkr 

• Orderingången minskade till 79,8 (152,8) Mkr 

• Rörelsens kostnader minskade till -156,4 (-173,0) Mkr 

• Rörelseresultatet uppgick till -49,0 (-12,7) Mkr 

• Nettoresultatet uppgick till -61,1 (-14,3) Mkr 

Viktiga händelser under kvartalet  
• Styrelsen för Alelion Energy Systems AB beslutade den 28 augusti att ersätta Daniel 

Troedsson som vd för bolaget. Daniel Troedsson lämnade bolaget med omedelbar verkan 

och i avvaktan på hans efterträdare utsågs Åsa Nordström, marknadschef, som tillförordnad 

vd. 

• Alelion Energy Systems AB (publ) har tecknat ett avtal med MHE Energy i Thailand avseende 

leveranser av litiumjonbatterier och service till eftermarknaden för truckar i Thailand och 

Vietnam. Avtalet är Alelions första inom eftermarknaden för truckbatterier i Asien. 

Viktiga händelser efter periodens utgång  
• Bolaget har genomfört vissa förändringar i företagsledningen i syfte att öka bolagets kund- 

och marknadsfokus samt bättre samordna produktions- och produktutvecklingsarbetet. 

Förändringarna innebär dels att ansvaret för produktutveckling och produktion slås samman, 

dels att ansvaret för bolagets kvalitets- och HR-arbete placeras i företagets ledningsgrupp.  
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VD-kommentar 

         

Fokus på nya kundsegment och kraftfulla kostnadsanpassningar i en 

föränderlig marknad  

Försäljning och orderingång minskade kraftigt under det tredje kvartalet. Bolaget 

fokuserar nu intensivt på att minska kostnaderna, korta ner ”time to market” 

och fortsätta expansionen in i nya segment. Truckmarknaden har förändrats då 

de stora trucktillverkarna insourcar tillverkningen av batterier till de egna 

fordonen, vilket kortsiktigt inneburit stora volymtapp för Alelion.  
 

Siffrorna för det tredje kvartalet visar tydligt de negativa 

effekterna av den minskade försäljningen till de stora 

trucktillverkarna som under kvartalet föll snabbare än 

förväntat. Nettoomsättningen under kvartalet minskade från 

33,2 Mkr till 11,7 Mkr medan orderingången sjönk från 44,5 

Mkr till 6,1 MSEK jämfört med motsvarande kvartal 

föregående år. Resultatet har också påverkats negativt av att utvecklingsprojekt kopplade till vår nya 

produktgeneration 3, både varit komplexa och resurskrävande, vilket ökat våra kostnader och 

försenat produktionsstarten. Rörelseresultatet blev trots detta något bättre än i fjol och uppgick till  

-12,4 MSEK (-14,6 MSEK) vilket hänger samman med de kostnadsreducerande åtgärder som vidtagits.  

Det handlar både om att vi pressat ner inköpspriserna såväl som våra tillverkningskostnader, något 

som blivit möjligt tack vare satsningen på en egen och högt automatiserad fabrik. Att fabriken nu står 

färdig ger oss tydligt förbättrad konkurrenskraft och flexibilitet gällande celler, vilket ökar våra 

möjligheter inom nya segment men faktiskt också inom befintligt trucksegment. Där fortsätter vi 

arbetet med att etablera oss på den stora och globala eftermarknaden för litiumjonbatterier som 

övergången från bly-syra till litiumjon gett upphov till. Under 2019 har vi tecknat två viktiga avtal här, 

ett som gäller Asien och ett som gäller Mellanöstern. Att behålla ett ben i trucksegmentet är viktigt 

eftersom det ökar våra volymer och våra skalfördelar, men också för att det tvingar oss att hela tiden 

förbättra vår effektivitet vilket gynnar oss även i andra segment. Vi fortsätter alltså att både gasa och 

bromsa samtidigt.  

Från utvecklingsdrivet till kunddrivet 

Alelion har ända sedan starten lagt stor tonvikt vid utvecklingen av de tekniska lösningarna, något 

som tjänat oss väl. Samtidigt har vårt utvecklingsfokus inneburit att vi som litet bolag inte mäktat 

med att ligga tillräckligt nära kunderna och att anpassa oss snabbt nog till ändrade behov. För att 

råda bot på detta har vi genomfört en organisationsöversyn som bland annat innebär att utveckling 

och produktion läggs samman under ett ansvarsområde för att vinna både kostnads- och 

ledningsfördelar samt att ansvaret för kvalitet också tar plats i företagsledningen. 

En annan viktig aspekt av att jobba närmre kunderna handlar om att guida dem med rätt information 

och rätt kunskap om våra produkter så att man lättare kan avgöra vad man faktiskt behöver. 

Litiuimjonteknologin är förhållandevis ny vilket gör att kunderna från början inte alltid vet exakt 

vilken batterilösning som är den rätta vilket lett till att våra projekt blivit mer komplexa och 

resurskrävande. Även dessa aspekter har vi för avsikt att komma åt genom ett närmare och 

integrerat samarbete.   
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Specialfordon 

Vi har under året bl.a. satt ett ökat fokus på industriella specialfordon som är ett av de nya 

segmenten. Här finns tillverkare av ett stort antal olika fordon som under trycket av ökade krav på 

miljöområdet söker efter innovativa lösningar för en ökad elektrifiering. Allt inom den kommande 

femårsperioden. Det handlar både om behovet av minskade utsläpp av skadliga partiklar och 

klimatpåverkande koldioxid, men också om behovet av att på olika sätt minska bullret från fossila 

drivlinor. Detta är en växande marknad som förväntas nå sex miljarder SEK redan 2022*. I det här 

segmentet kommer Alelion bättre till sin rätt eftersom det handlar om mer avancerade batterisystem 

med högre spänning och ett stort inslag av kundanpassning, både vad gäller batterikonfiguration och 

styrsystem. Även om arbetet med att komma in på marknaden för specialfordon ännu bara är i sin 

linda har vi redan fått ett antal viktiga order. Efter kvartalets utgång har vi också certifierat ett nytt 

högspänningssystem baserat på produktgeneration 3 vilket vi räknar med kommer ytterligare 

förbättra våra möjligheter inom specialfordonssegmentet.  

Genomgripande förändring 

Litiumjonteknologin har inneburit en revolution för arbetet med att fasa ut fossila bränslen och att 

upphovsmännen i år tilldelas Nobelpriset i kemi bara ytterligare understryker dess betydelse. 

Teknologin har redan revolutionerat personbilsbranschen och tack vare sin effektivitet och flexibilitet 

banar den nu väg för en ökad elektrifiering av allt fler segment, produkter och applikationer.  

Den period som Alelion nu går igenom är en period av förändring och anpassningar och det har varit 

en period av tuff omställning, både för oss som bolag och för våra ägare. Samtidigt fortsätter de 

marknadsmässiga förutsättningarna för den teknologi vi är verksamma inom, hela tiden att 

förbättras. Med lägre löpande kostnadsnivåer, med en mer effektiv och automatiserad produktion, 

med en ny produktgeneration som lanseras i början av nästa år och med ett tydligare fokus på 

kund/marknad, har vi goda skäl att se framtiden an med tillförsikt. Vi skall göra vårt yttersta för att ta 

tillvara dessa goda förutsättningar. 

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Åsa Nordström 

Tf VD Alelion Energy Systems AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Källa: Vadestra, McKinsey/Avicenne 2018 
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Om Alelion Energy Systems AB  
Alelion Energy Systems AB är en ledande leverantör 

av industriella energilagringssystem baserade på 

litiumjonteknologi. Fokus har initialt varit på 

segmentet materialhantering och batterier till truckar 

för att ersätta dagens bly-syrabatterier och 

dieselmotorer. I takt med det växande klimathotet 

och det stora behovet av att ställa om till mer 

hållbara energisystem och mer hållbar 

energianvändning, har dock allt fler sektorer börjat 

undersöka möjligheterna med litumjonteknologin 

vilket öppnar nya marknader och segment för Alelion. 

Genom utvecklingen av smarta mjukvarubaserade 

styrsystem har det också vuxit fram nya 

affärsmöjligheter kopplade till litiumjonteknologin 

inom området energihantering, s k energy 

management. Alelion utvecklar även Energy 

Management-lösningar som syftar till att optimera 

användningen av tillgänglig energi. Alelions största 

ägare är Fouriertransform och Pegroco Invest. 

Affärsidé 
Alelion utvecklar, tillverkar och säljer energilag-

ringssystem baserade på den nya generationens 

litiumjonteknik samt mjukvarusystem för smartare 

energihantering inom energy management. 

Affärsmodell 

Tillsammans med kunder eller slutanvändare 

identifieras behov av energilagring utifrån vilket 

Alelion designar ett energilagringssystem.  

Alelion köper battericeller från underleverantörer i 

Asien. Bolaget adderar värde till dessa genom att 

bygga ihop cellerna till cellmoduler med rätt 

kapacitet, prestanda och fysisk utformning för 

applikationer och produkter, såsom exempelvis 

industritruckar och specialfordon. Dessutom 

integreras ett egenutvecklat Battery Management 

System (BMS) som består av elektronik och mjukvara 

i batterisystemen. Syftet med BMS-systemet är att 

övervaka, hantera säkerheten och förvalta 

battericellerna samt att kommunicera med fordonet.   

Både cellmoduler och BMS är plattformar som 

Bolaget relativt enkelt och snabbt kan använda för att 

utveckla energilagringssystem både för nya 

applikationer och produkter.  

Den övervägande delen av intäkterna kommer från 

försäljning av energilagringssystem som integreras i 

industritruckar samt i specialfordon men intäkter 

kommer även från utvecklingsarbete av 

kundanpassade lösningar.  

Strategier 
Alelion valde initialt att fokusera på tillverkare av 

industritruckar eftersom detta var komplexa system 

som krävde hög utvecklings- och 

integrationskompetens. Segmentet är intressant ur 

ett volymperspektiv nu när efterfrågan på 

litiumjonbatterier ökar. Alelion fokuserar i dagsläget 

på den växande truckmarknaden som öppnas genom 

distributörer och servicepartners men har även gått 

in i ett nytt segment inom specialfordon. Här krävs 

den höga kompetens som Alelion byggt upp. 

Alelion erbjuder sina kunder en produkt som minskar 

elförbrukningen och sänker driftskostnaderna 

avsevärt. Även om Alelions direkta kunder är 

tillverkare (sk OEM:er) bearbetar Alelion också 

potentiella slutkunder. Dessa ställer krav på sina 

leverantörer och en push/pull-strategi ökar 

sannolikheten att OEM efterfrågar Alelions 

litiumjonbatterier 

Alelion konstruerar ett batteri som inte kräver 

underhåll eller service så länge man hanterar 

batteriet enligt instruktion. Alelions servicekoncept 

innebär att överföra kunskap om lösningarna till 

personer i kundens närhet, oftast fordontillverkarnas 

egen organisation eller till distributörer. Detta för att 

slutanvändaren ska få bästa möjliga support på kort 

tid och en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning. 

Fokus i framtiden är en satsning på ”remote” service 

där hjälp finns att få digitalt. 

Miljö- och hållbarhet är förutom användarfördelarna 

de viktigaste drivkrafterna hos slutkunderna. Att 

kunna visa hur stor del CO2 ekvivalenter som 

besparas genom en övergång till litiumjon är idag lika 

viktigt som att visa de finansiella besparingarna över 

tid. För Alelion är det viktigt att tänka på 

miljöeffekterna i hela kedjan, från celler till färdigt 

batteri och hur återanvändning samt återvinning sker.  
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Omsättning och resultat för tredje kvartalet - koncernen 
Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 11,7 (33,2) Mkr, vilket var 64,7% procent lägre 

än tredje kvartalet föregående år samt 64,2 procent lägre än omsättningen under andra kvartalet.  

Orderingången minskade under tredje kvartalet med 86,3 procent till 6,1 Mkr (44,5) Mkr, jämfört 

med samma period föregående år. Jämfört med andra kvartalet 2019 minskade orderingången med 

74,5 procent.  

Rörelsens kostnader för tredje kvartalet uppgick till -32,9 (-53,6) Mkr. Jämfört med andra kvartalet 

minskade rörelsens kostnader med 43,8%. Minskningen återspeglar att organisationen har anpassats 

och effektiviserats under perioden för att möta en förändrad marknadsmiljö. Som en del i detta 

arbete har dotterbolaget i Tyskland avvecklats och dess verksamhet har flyttats till att bli en del av 

den svenska verksamheten inom energy management för industrisegmentet.  

Valutakurseffekter påverkade koncernens kostnader negativt under kvartalet med -0,3 Mkr. Under 

tredje kvartalet aktiverades utvecklingskostnader på totalt 8,0 (5,2) Mkr, samtidigt som avskrivningar 

för utvecklingskostnader uppgick till -2,0 (-2,0) Mkr.  

Rörelseresultatet för tredje kvartalet var -12,4 (-14,6) Mkr och nettoresultatet -14,3 (-15,7) Mkr. 

Resultatet för kvartalet blev bättre än motsvarande kvartal föregående år vilket förklaras av en helt 

förändrad kundmix samt lägre kostnader. I takt med de allt större behoven av att ställa om till mer 

hållbara energikällor, växer efterfrågan på litiumjonbatterier kraftigt och det lockar till sig nya 

aktörer.  

Omsättning och resultat för januari-september - koncernen 
Nettoomsättningen minskade under perioden januari till september till 84,5 (143,3) Mkr. 

Orderingången minskade under perioden till 79,8 (152,8) Mkr. 

Rörelsens kostnader för perioden uppgick till -156,4 (-173,0) Mkr.  

Valutakurseffekter påverkade koncernens kostnader negativt under perioden med -0,7 Mkr.   

För januari till september aktiverades utvecklingskostnader om 20,0 (14,1) Mkr och avskrivningar 

uppgick till -5,9 (-5,8) Mkr.  

För perioden var rörelseresultatet -49,0 (-12,7) Mkr och nettoresultatet -61,1 (-14,3) Mkr. 

Nettoresultatet påverkades negativt av ökade finansieringskostnader i samband med upptagande av 

obligationslån samt ersättningar för ägargarantier. 

Nedskrivning i Moderbolaget 
Till följd av att Alelion GmbH försattes i konkurs har värdet av tillgångar i dotterbolag skrivits ned. 

Resultatet i Moderbolaget har därmed belastats med 6,1 Mkr under perioden januari till mars, varvid 

inga ytterligare nedskrivningar gjorts under perioden juli-september.   

Kassaflöde och finansiell ställning - koncernen 
Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under tredje kvartalet till 1,9 (-16,6) Mkr.  

Före förändringar i rörelsekapital försämrades kassaflödet för kvartalet -14,7 (-11,1) Mkr. Under 
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tredje kvartalet minskade varulagret med 7,2 Mkr till 46 Mkr och kundfordringarna minskade med 

15,9 Mkr till 12,6 Mkr.  

Likvida medel var vid periodens slut 31,9 Mkr, jämfört med 35,7 Mkr vid årsskiftet. Soliditeten 

uppgick till 66,1 procent jämfört med 54,4 procent vid samma tidpunkt föregående år.   

Koncernen 
Koncernen består av moderbolaget Alelion Energy Systems AB samt dotterbolaget Alelion Crew AB. I 

april 2019 försattes det tyska dotterbolaget Alelion Energy Systems GmbH i konkurs. All 

utvecklingsverksamhet inom mjukvarusystem för smart energihantering kommer därmed att 

koncentreras till Sverige. Alelion Crew AB bedriver ingen operativ verksamhet, utan har 

teckningsoptioner i eget förvar. 

Aktier och teckningsoptioner 
Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm (ALELIO, ISIN kod: 

SE0008348072). Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2019 till 2 947 695 kr fördelat på 147 

384 750 aktier med ett kvotvärde om 0,02 kr.  

Bolaget har två incitamentsprogram där anställda har förvärvat 1 488 500 teckningsoptioner.  

Varje option ger rätt att under perioden fr.o.m. den 1 januari 2021 t.o.m. den 29 januari 2021 

respektive den 1 juni 2021 t.o.m. den 30 juni 2021 teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning 

om 15 kronor. Förvärv av option (deltagande i incitamentsprogrammet) förutsätter att den anställde 

vid såväl erbjudandetidpunkten som förvärvstidpunkten är fast anställd och inte sagt upp sig eller 

blivit uppsagd. Förvärv av optioner har skett mot kontant betalning motsvarande optionens 

marknadsvärde vid överlåtelsetidpunkten enligt Black & Scholes-formeln, vilket fastställts till 0,11 

kronor respektive 1,72 kronor per option av en oberoende värderingsman 

Total utspädning från dessa program kan bli maximalt 3,32%. 

G&W Fondkommission, Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, tel 08-503 000 50 är Alelions Certified 

Adviser.   

Transaktioner med närstående 
Fouriertransform AB och Pegroco Invest AB utfärdat en garanti till förmån för bank.  De tre största 

ägarna, Fouriertransform AB, Pegroco Invest AB och Sammaj AB delar risken för 

moderbolagsgarantin enligt avtal därom. Garantin är dock villkorad av att Alelion ersätter 

Fouriertransform AB, Pegroco Invest AB och Sammaj AB för den riskexponering som de utsätts för till 

följd av garantin. Ersättningen uppgår till 4 %.     

 

Framtidsutsikter 
Alelions övergripande mål är att vända den negativa trend som uppstått på grund av volymtappet 

från trucktillverkarna som tidigare varit betydande för bolaget samt att växa med hjälp av den snabbt 

ökande efterfrågan på litiumjonteknik för olika typer av energilagringslösningar. Sedan starten har 

Alelion utmärkt sig som en innovativ och visionär tillverkare med avancerad teknologi och genuin 

förståelse för kundernas affär och behov. I takt med den ökande elektrifieringen och behovet av allt 

mer hållbara energisystem, har allt fler segment och branscher fått upp ögonen för 

litiumjonteknologins möjligheter. Alelion är väl positionerat för att till fullo dra nytta av denna 

utveckling. Förutom lång erfarenhet och högteknologisk kompetens, har bolaget idag en egen och 
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högt automatiserad fabrik som i kombination med en egen inköpsorganisation pressar priserna och 

ökar effektiviseringen. Bolaget lämnar inga prognoser. 

Kapitalbehov 
För att ta till vara de kommersiella möjligheter som finns genom nya kanaler till truckmarknaden 

samt den marknad som nya segment erbjuder, krävs fortsatta aktiviteter inom sälj, utveckling och 

inköp. Bolagets ledning och styrelse kommer löpande att behöva se över och göra bedömningar av 

kapitalbehovet. 

Finansiering  
Vid rapportens utgivande har som tidigare offentliggjorts en företrädesemission genomförts. Bolaget 

har med detta tillförts kapital för att säkerställa fortsatt drift av den planerade verksamheten samt 

återbetalning av brygglån. Emissionen innebär också att kapitalstrukturen förbättrats. 

Bolaget kommer nu att fortsätta verksamheten genom en kraftig översyn av bolagets 

kostnadsstruktur, inre effektivitet samt dess fortsatta försäljningsfokus.  

Alelion kan även i framtiden komma att tvingas söka nytt externt kapital. Framtida 

kapitalanskaffningsåtgärder kan resultera i utspädning av ägandet i bolaget för de aktieägare som 

väljer att inte delta i eventuella kommande nyemissioner. Det finns risk att bolaget då inte kommer 

att kunna erhålla nödvändig finansiering eller att sådan finansiering kan erhållas på för befintliga 

aktieägare, fördelaktiga villkor. Ett misslyckande med att erhålla ytterligare finansiering vid rätt 

tidpunkt kan medföra att bolaget måste skjuta upp, dra ner på eller avsluta sina verksamheter.  

Finansiell kalender 2019-2020  
2020-02-13 - Bokslutskommuniké 2019 

2020-04-24 - Årsredovisning 2019 

2020-05-22 - Delårsrapport januari-mars 2020 

2020-05-28 - Årsstämma 2020 

2020-08-28 - Delårsrapport januari-juni 2020 

2020-11-17 - Delårsrapport januari-september 2020 

     

Risker 
Styrelsen och ledningen gör löpande bedömningar av de risker som kan påverka såväl värderingen av 

bolagets tillgångar och skulder som bolagets lönsamhet. Det bör noteras att verksamheten i 

huvudsak handlar om att ta fram och kommersialisera ny teknologi. Utvecklingen är därigenom 

förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska risker. I övrigt hänvisas till riskavsnittet i 

Årsredovisning 2018. 

Koncernens redovisnings- och värderingsprinciper 
Alelion Energy Systems AB:s delårsrapport har upprättats enligt årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som tillämpades i årsredovisningen för 2018 som gäller 

för moderbolaget och koncernen. 
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Det tidigare dotterbolaget Alelion Energy Systems GmbH, konsolideras ej längre från och med 26 

april 2019.  

Revisorernas granskning 
Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

VD:s försäkran 
Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets 

verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

bolaget står inför. 

Göteborg den 20 november 2019 

Åsa Nordström 

Tf VD 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Tf VD Åsa Nordström tel +46 70 290 18 58, e-post: asa.nordstrom@alelion.com 

 
Denna information är sådan information som Alelion Energy Systems AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 
november 2019 kl. 08:30 CET. 
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Resultaträkning - Koncernen      

  juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Resultaträkning (TKR) 2019 2018 2019 2018 2018 

            

Nettoomsättning 11 709 33 205 84 497 143 345 185 153 

Aktiverat arbete för egen räkning 7 967 5 213 20 478 14 071 21 276 

Övriga rörelseintäkter 827 632 1 823 2 920 3 507 

Summa intäkter 20 503 39 050 106 799 160 336 209 936 

            

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter -10 066 -30 309 -77 184 -117 381 -145 710 

Personalkostnader -7 163 -12 012 -26 768 -28 302 -39 611 

Övriga externa kostnader -12 275 -5 413 -41 995 -16 710 -46 693 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-3 148 -2 871 -9 732 -7 897 -14 826 

Övriga rörelsekostnader -293 -3 042 -719 -2 729 -139 

Summa rörelsens kostnader -32 946 -53 648 -156 397 -173 018 -246 979 

Avkonsolidering av dotterbolag 0 0 606 0 0 

Rörelseresultat -12 443 -14 597 -48 993 -12 682 -37 043 

            

Resultat från finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 21 0 63 73 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 881 -1 103 -12 062 -1 724 -4 212 

Summa resultat från finansiella poster -1 881 -1 082 -12 062 -1 661 -4 139 

            

Resultat efter finansiella poster -14 324 -15 679 -61 055 -14 343 -41 182 

            

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Nettoresultat -14 324 -15 679 -61 055 -14 343 -41 182 

      
Resultat per aktie, kr -0,10 -0,32 -0,75 -0,29 -0,84 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 49 128 250 81 880 417 49 128 250 49 128 250 

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750 49 128 250 147 384 750 49 128 250 49 128 250 
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Balansräkning - Koncernen    

Balansräkning  2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Tillgångar (TKR)       

        

        

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 54 797 37 860 42 088 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 9 654 11 231 10 498 

Goodwill 2 839 0 3 087 

        

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 29 608 8 843 8 078 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 107 66 716 

Pågående nyanläggning 0 11 300 11 300 

        

Summa anläggningstillgångar 98 005 69 298 75 767 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager m m       

Råvaror och förnödenheter 41 740 51 088 56 424 

Förskott till leverantörer 4 241 0 616 

  45 981 51 088 57 039 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 12 640 22 470 17 963 

Aktuella skattefordringar 803 709 300 

Övriga kortfristiga fordringar 1 512 1 584 4 448 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 610 1 211 1 435 

  16 565 25 973 24 145 

        

Kassa och bank 31 881 18 663 35 721 

Summa omsättningstillgångar 94 427 95 724 116 906 

        

Summa tillgångar 192 432 165 022 192 673 
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Balansräkning - Koncernen     

Balansräkning  2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

Eget kapital och skulder (TKR)       

        

Eget kapital       

Aktiekapital 2 948 986 983 

Övrigt tillskjutet kapital 400 043 276 377 280 098 

Annat eget kapital inkl årets resultat -275 884 -187 534 -214 832 

Summa eget kapital 127 106 89 829 66 249 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 35 833 31 778 30 889 

Summa långfristiga skulder 35 833 31 778 30 889 

        

Avsättningar       

Avsättningar för garantier 13 076 9 449 10 630 

Summa avsättningar 13 076 9 449 10 630 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 1 186 593 46 766 

Leverantörsskulder 5 684 16 284 26 299 

Övriga kortfristiga skulder 1 167 4 363 1 059 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 381 12 726 10 782 

Summa kortfristiga skulder 16 417 33 966 84 905 

        

Summa eget kapital och skulder 192 432 165 022 192 673 
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Kassaflödesanalys - Koncernen      
  juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

  2019 2018 2019 2018 2018 

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -12 443 -14 597 -48 993 -12 682 -37 043 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 788 3 939 12 291 9 978 20 056 

Erhållen ränta 0 0 0 0 73 

Erlagd ränta -6 007 -410 -7 514 -560 -3 084 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -14 662 -11 068 -44 216 -3 265 -19 997 

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital           

Minskning/ökning av varulager 7 256 -2 159 11 026 7 282 1 331 

Minskning/ökning av kundfordringar 15 890 3 932 5 229 -6 442 -1 935 

Minskning/ökning av rörelsefordringar 1 837 69 1 639 -11 927 -3 306 

Minskning/ökning av leverantörsskulder -9 859 -8 144 -20 433 -445 9 571 

Minskning/ökning av rörelseskulder 1 405 829 -4 287 3 200 839 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 868 -16 542 -51 041 -11 597 -13 498 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 004 -660 -13 116 -4 895 -19 457 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 478 -5 334 -19 207 -26 128 -36 264 

Avkonsolidering dotterbolag 0 0 -1 032 0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 482 -5 994 -33 355 -31 023 -55 721 

            

Finansieringsverksamheten           

Skulder till kreditinstitut -47 188 889 -40 636 28 970 73 266 

Nyemissioner och teckningsoptioner -175 0 121 910 0 272 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -47 363 889 81 274 28 970 73 538 

            

Periodens kassaflöde -59 977 -21 646 -3 121 -13 650 4 319 

            

Valutaförändring i likvida medel -293 -831 -719 867 -43 

Förändring likvida medel -60 270 -22 477 -3 840 -12 782 4 276 

            

Likvida medel vid periodens början 92 151 41 140 35 721 31 445 31 445 

Likvida medel vid periodens slut 31 881 18 663 31 881 18 663 35 721 
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Förändring av eget kapital - Koncernen   
        jan-sep jan-sep helår 

Tkr       2019 2018 2018 

Ingående eget kapital   66 249 107 202 107 202 

Nyemission    134 611 0 0 

Transaktions- och emissionskostnader efter skatteeffekt -12 698 -3 308 0 

Teckningsoptioner    -3 281 272 

Omräkningsdifferens utländska dotterbolag  0 -1 -43 

Periodens resultat    -61 055 -14 345 -41 182 

Utgående eget kapital     127 105 89 829 66 249 

 
 

Nyckeltal - Koncernen      

  juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

  2019 2018 2019 2018 2018 

Rörelsemarginal -106,3% -44,0% -58,0% -8,8% -20,0% 

Nettomarginal -122,3% -47,2% -72,3% -10,0% -22,2% 

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. neg. 

Soliditet 66,1% 54,3% 66,1% 54,3% 34,4% 

Resultat per aktie, kr -0,10 -0,32 -0,75 -0,29 -0,84 

Eget kapital per aktie, kr 0,86 1,83 0,86 1,83 1,35 

Kassaflöde per aktie, kr 0,01 -0,34 -0,62 -0,24 -0,27 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 49 128 250 81 880 417 49 128 250 49 128 250 

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750 49 128 250 147 384 750 49 128 250 49 128 250 

Medelantal anställda 36 48 40 47 47 

 
 
 

Kvartalsdata - Koncernen        

  Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 Q2 2018 Q1 2018 Q4 2017 Q3 2017 

Nettoomsättning, tkr 11 709 32 703 40 084 41 825 33 205 53 685 56 563 31 779 26 309 

Rörelseresultat, tkr -12 443 -17 930 -18 618 -19 269 -14 597 1 033 731 -7 928 -6 748 

Rörelsemarginal -106,3% -54,8% -46,4% -46,1% -44,0% 1,9% 1,3% -24,9% -25,6% 

Nettoresultat, tkr -14 324 -22 675 -24 054 -21 747 -15 679 982 203 -8 914 -7 025 

Nettomarginal -122,3% -69,3% -60,0% -52,0% -47,2% 1,8% 0,4% -28,1% -26,7% 

Orderingång 6 064 23 900 50 102 37 656 44 516 56 531 51 606 33 847 25 941 

Avkastning på eget 
kapital 

neg. neg. neg. neg. neg. 0,64% 0,19% neg. neg. 

Soliditet 66,1% 53,2% 19,5% 36,1% 54,4% 57,1% 75,8% 74,7% 72,2% 

Resultat per aktie, kr -0,10 -0,23 -0,49 -0,44 -0,32 0,01 0,01 -0,19 -0,16 

Eget kapital per aktie, 
kr 

0,86 0,96 0,86 1,46 1,83 2,13 2,19 2,18 1,79 

Genomsnittligt antal 
aktier 

147 384 750 98 256 500 49 128 250 49 128 250 49 128 250 49 128 250 49 128 250 46 311 528 43 494 806 
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Resultaträkning - Moderbolaget     

  juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Resultaträkning (TKR) 2019 2018 2019 2018 2018 

            

Nettoomsättning 11 709 31 959 84 218 138 114 179 146 

Aktiverat arbete för egen räkning 7 967 5 213 19 984 14 071 20 256 

Övriga rörelseintäkter 827 339 1 663 2 611 2 995 

Summa intäkter 20 503 37 511 105 865 154 797 202 397 

            

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter -10 066 -28 983 -76 581 -115 119 -141 175 

Personalkostnader -7 163 -6 454 -23 583 -20 851 -28 966 

Övriga externa kostnader -12 275 -5 413 -40 065 -16 710 -41 200 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-3 148 -2 715 -9 226 -7 539 -10 568 

Övriga rörelsekostnader -293 -831 -719 0 -139 

Summa rörelsens kostnader -32 946 -44 395 -150 174 -160 219 -222 047 

            

Rörelseresultat -12 443 -6 884 -44 310 -5 422 -19 650 

            

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i koncernföretag 0 0 -6 100   -16 921 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 268 0 311 620 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 881 -1 103 -11 705 -1 724 -4 212 

Summa resultat från finansiella poster -1 881 -835 -17 804 -1 414 -20 514 

            

Resultat efter finansiella poster -14 324 -7 718 -62 114 -6 835 -40 163 

            

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Nettoresultat -14 324 -7 718 -62 114 -6 835 -40 163 

      
Resultat per aktie, kr -0,10 -0,32 -0,75 -0,29 -0,84 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 49 128 250 81 880 417 49 128 250 49 128 250 

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750 49 128 250 147 384 750 49 128 250 49 128 250 
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Balansräkning - Moderbolaget   

        

Tillgångar (TKR) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

        

        

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 54 797 37 860 42 088 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 9 654 10 779 10 498 

Goodwill 2 839 0 3 087 

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 29 608 6 583 8 078 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 107 66 716 

Pågående nyanläggning 0 11 300 11 300 

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Aktier i dotterbolag 50 302 50 

Fordringar dotterbolag 410 10 862 413 

Summa anläggningstillgångar 98 465 77 751 76 230 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager m m       

Råvaror och förnödenheter 41 740 50 034 56 424 

Förskott till leverantörer 4 241 0 616 

  45 981 50 034 57 039 

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 12 640 18 901 17 309 

Aktuella skattefordringar 803 709 300 

Övriga kortfristiga fordringar 1 512 1 584 3 813 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 610 1 381 1 065 

  16 565 22 575 22 487 

        

Kassa och bank 31 421 16 328 33 905 

Summa omsättningstillgångar 93 967 88 937 113 431 

        

Summa tillgångar 192 432 166 688 189 661 
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Balansräkning - Moderbolaget    

        

Eget kapital och skulder (TKR) 2019-09-30 2018-09-30 2018-12-31 

        

Eget kapital       

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 2 948 983 983 

Fond för utvecklingsutgifter 50 014 30 345 35 256 

Summa bundet eget kapital 52 962 31 327 36 239 

        

        

Fritt eget kapital       

Överkursfond 349 618 246 032 244 429 

Balanserad vinst eller förlust -213 359 -173 185 -173 193 

Periodens vinst eller förlust -62 114 -6 835 -40 163 

Summa fritt eget kapital 74 145 66 012 31 072 

        

Summa eget kapital 127 107 97 339 67 311 

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 35 833 31 778 30 889 

Summa långfristiga skulder 35 833 31 778 30 889 

        

Avsättningar       

Avsättningar för garantier 13 076 9 449 10 630 

Summa avsättningar 13 076 9 449 10 630 

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 1 186 593 46 766 

Leverantörsskulder 5 684 15 001 25 941 

Övriga kortfristiga skulder 1 167 1 101 931 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 380 11 427 7 193 

Summa kortfristiga skulder 16 416 28 122 80 831 

        

Summa eget kapital och skulder 192 432 166 688 189 661 
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Kassaflödesanalys - Moderbolaget      
  juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

  2019 2018 2019 2018 2018 

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -12 443 -6 884 -44 310 -5 422 -19 650 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 788 4 723 12 391 9 804 15 834 

Erhållen ränta 0 0 0 0 620 

Erlagd ränta -6 007 -1 103 -7 514 -497 -3 084 

Betald inkomstskatt 0 0 0 0 0 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital -14 662 -3 264 -39 433 3 885 -6 281 

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital           

Minskning/ökning av varulager 7 256 -1 116 11 059 8 336 1 331 

Minskning/ökning av kundfordringar 15 890 2 623 4 669 -2 874 -1 282 

Minskning/ökning av rörelsefordringar 1 837 -132 1 253 -12 098 -2 302 

Minskning/ökning av leverantörsskulder -9 859 -9 319 -20 258 -1 727 9 213 

Minskning/ökning av rörelseskulder 1 405 -280 -2 768 -611 -2 877 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  1 868 -11 486 -45 478 -5 088 -2 197 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -8 004 -840 -12 813 -2 636 -16 651 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -6 478 -5 213 -18 651 -25 319 -34 812 

Förvärv av dotterföretag 0 0 0 -252 -252 

Utlåning till dotterföretag 0 -4 449 -6 097 -10 721 -16 941 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 482 -10 502 -37 562 -38 928 -68 656 

            

Finansieringsverksamheten           

Skulder till kreditinstitut -47 188 -296 -40 636 28 222 73 266 

Nyemissioner och teckningsoptioner -175 0 121 910 0 272 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -47 363 -296 81 274 28 222 73 538 

            

Periodens kassaflöde -59 977 -22 285 -1 765 -15 794 2 686 

            

Valutaförändring i likvida medel -293 -831 -719 867 -36 

Förändring likvida medel -60 270 -23 116 -2 484 -14 927 2 650 

            

Likvida medel vid periodens början 91 691 39 443 33 905 31 255 31 255 

Likvida medel vid periodens slut 31 421 16 328 31 421 16 328 33 905 
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Definitioner av finansiella termer och nyckeltal 
Avkastning på eget kapital  Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital 

Eget kapital per aktie   Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 

Genomsnittligt antal aktier  Summa av antal aktier vid periodens början och vid periodens slut 

dividerat med två 

Kassaflöde per aktie Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av 

rörelsekapital dividerat med antal aktier vid periodens slut 

Medelantal anställda Medelantalet anställda under räkenskapsåret, omräknat till 

heltidstjänster. 

Nettomarginal  Resultat efter skatt i procent av omsättningen 

Resultat per aktie Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier 

Rörelsemarginal  Rörelseresultat i procent av omsättningen 

Soliditet  Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Ordlista 
 

Bly-syrabatteri Den vanligaste typen av batteri som finns i bilar där anod och 

katod typiskt består av bly och koldioxid. 

BMS – Battery Management 

System  

Ett elektroniskt system som övervakar och hanterar 

litiumjonceller. 

Energilagringssystem  Ett "smart" batteri, ett där battericell kombineras med mjukvara 

för att skapa en enhet som både lagrar energi och tillser att 

battericellerna förutsättningar är optimala, samt med en dator 

som är anpassat till applikationen som kommunicerar med 

omgivande system. 

Energitäthet  Mängden energi per volymenhet i ett ämne 

Energy Management Är system som syftar till att optimera användningen av tillgänglig 

energi. 

Industritruck  Begrepp inom materialhantering som omfattar alla fordon som 

tillverkas för att uppfylla logistiska uppgifter och hantera lager. 

Litiumjonbatteri Batteri baserat på den senaste litiumjonteknologin, som kan 

lagra dubbelt så mycket energi per vikt och volymenhet som 

andra batteritekniker. Anod och katod består av litium och någon 

metalloxid, ofta järn, nickel, kadmium eller aluminium. 

OEM Original Equipment Manufacturer, ett företag som tillverkar den 

slutliga produkten som kan säljas till marknaden, t ex 

trucktillverkare. 
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