
   



DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2020 

KVARTALET (1 APRIL TILL 30 JUNI 2020) 

• Nettoomsättningen minskade till 3,2 Mkr (32,7)  

• Orderingången minskade till 13,8 Mkr (23,9) 

• Rörelsens kostnader minskade till -24,5 Mkr (-58,6) 

• Rörelseresultatet uppgick till -19,4 Mkr (-17,9) 

• Nettoresultatet uppgick till -20,2 Mkr (-22,7) 

• Kassaflöde från den löpande verksamhet blev -11,2 Mkr (-15,6)  

 

PERIODEN (1 JANUARI TILL 30 JUNI 2020) 

• Nettoomsättningen minskade till 9,3 Mkr (72,8)  

• Orderingången minskade till 16,3 Mkr (73,7) 

• Rörelsens kostnader minskade till -50,9 Mkr (-123,5) 

• Rörelseresultatet uppgick till -36,7 Mkr (-36,6) 

• Nettoresultatet uppgick till -38,3 Mkr (-46,7) 

• Kassaflöde från den löpande verksamhet blev -27,5 Mkr (-52,9)  

 

HÄNDELSER UNDER KVARTALET (1 APRIL TILL 30 JUNI 2020) 

• Den pågående krisen avseende pandemin covid-19 samt påföljande effekter av nedstängda länder, 

arbetsplatser och flygplatser påverkar även Alelion och dess kunder. Alelions kunder är aktiva inom 

all typ av materialhantering samt frakt och arbetsfordon och berörs på olika sätt av krisen.  

• Alelion Energy Systems ledning och styrelse påbörjade ett arbete med att utvärdera bolagets 

kapitalstruktur samt möjliga finansieringsalternativ och utsåg Redeye till finansiell rådgivare. 

• Det muntliga besked angående en order från Cargotec som bolaget kommunicerade i mars, 

bekräftades skriftligen i maj. Ordern gäller utvecklingen av en prototyp till ett batterisystem för 

truckar och kommer från Cargotecs affärsområde Kalmar. Ordern är värd cirka 1,3 MSEK och 

beräknas levereras under 2020. 

• Bolaget fick en order på fem litiumjon batterisystem av typen PWR090V40-EH-O av Hiab, för 

leverans under det tredje kvartalet 2020. Systemen är av högspänningsmodell och skall användas 

av Hiab för elektrifiering av företagets hydrauliksystem för kranapplikationer. 

• Bolaget erhöll en uppföljande beställning på högspänningsbatterier från den globala 

specialfordonstillverkaren Terberg Group värd 8 MSEK för leverans under 2021. Ordern är en 

uppföljning på det samarbetsavtal och den order som bolaget fick från Terberg och som 

kommunicerades i oktober 2018. Samtidigt avropade Terberg också batterisystem från den 



ursprungliga ordern för leverans under det fjärde kvartalet i år och som då kommer att ge en positiv 

kassaflödespåverkan på cirka 5 MSEK. 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Alelion har förlängt ett tidigare beviljat lån på sammanlagt 30 MSEK samt dessutom förlängt den 

checkkredit på ytterligare 15 MSEK som tidigare beviljats, till mars 2022. Förlängningen har skett 

med hjälp av ägargarantier från bolagets huvudägare och är ett led i arbetet med att trygga bolagets 

mer långsiktiga finansiering. 

• Styrelsen i Alelion Energy Systems AB kallade den 18 augusti till extra bolagsstämma, planerad att 

hållas 18 september 2020, för att besluta om en nyemission av units bestående av aktier och 

teckningsoptioner med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare. Den initiala 

emissionslikviden uppgår till cirka 56,8 MSEK. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och 

möjlighet till ökad ägarspridning kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsoption som 

vid fullteckning initialt tillför Bolaget ytterligare cirka 11,4 MSEK. Vid fullt utnyttjande av 

teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 21-44 MSEK (beroende på eventuellt 

utnyttjande av övertilldelningsoptionen och slutligt fastställd lösenkurs för de nya aktier som kan 

komma att tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna). Bolaget har erhållit 

teckningsförbindelser från största ägaren, Fouriertransform AB, om cirka 16,5 MSEK, motsvarande 

cirka 29% av den initiala emissionslikviden i företrädesemissionen, samt garantiåtaganden från ett 

fåtal välrenommerade kvalificerade investerare om cirka  40,5 MSEK vilket säkerställer den initiala 

emissionslikviden i företrädesemissionen till 100%. Fouriertransform AB har det största åtagandet 

om cirka 8 MSEK genom en vederlagsfri toppgaranti. Vid full teckning i företrädesemissionen, fullt 

utnyttjande av övertilldelningsoptionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget 

totalt cirka 93-112 MSEK före emissionskostnader. Alelion har i augusti månad överenskommit om 

att uppta brygglån om 10 MSEK från Bolagets största aktieägare, Fouriertransform AB. Lånet har 

en löptid om maximalt 12 månader och har till syfte att finansiera Bolagets rörelsekostnader på kort 

sikt. Brygglånet kommer att kvittas fullt ut mot nya aktier i samband med Företrädesemissionen. 

Lånet, som utbetalas under augusti månad, löper med en årlig ränta om 3,7 procent. 

 

Nyckeltal        
 april-juni april-juni   jan-juni jan-juni  

  2020 2019   2020 2019   

Nettoomsättning, Tkr 3 149 32 703 90,4% 9 289 72 788 87,2% 

Rörelseresultat, Tkr -19 392 -17 930 -8,2% -36 743 -36 548 -0,5% 

Rörelsemarginal -615,8% -54,8%   -395,6% -50,2%   

Nettoresultat, Tkr -20 189 -22 675 11,0% -38 317 -46 729 18,0% 

Resultat per aktie, kr -0,14 -0,23 39,1% -0,26 -0,48 45,8% 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, 
Tkr 

-11 237 -15 606 28,0% -27 469 -52 909 48,1% 

Orderingång, Tkr 13 776 23 900 42,4% 16 311 73 725 77,9% 

 



VD-KOMMENTAR  

Ett kvartal av flera viktiga åtgärder för att säkra bolagets finanser och 

långsiktiga lönsamhet  

Det andra kvartalet 2020 kom för Alelions del att präglas dels av den pågående pandemin men 

också av vårt fortsatta hårda arbete med att genomföra åtgärder för den långsiktiga 

lönsamheten. Det utvärderingsarbete som investeringsbanken Redeye inledde under våren har 

inneburit att vi efter kvartalets slut kunnat presentera villkoren för en företrädesemission 

bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom teckningsförpliktelser från vår största 

ägare Fouriertransform, samt garantiåtaganden från ett antal investerare, är den initiala 

emissionslikviden om 56,8 MSEK fullt garanterad. Upplägget innehåller också en möjlighet till 

överteckningsoption och vid full teckning i emissionen, fullt utnyttjande av övertecknings- 

samt teckningsoptionerna, tillförs bolaget cirka 93-112 MSEK före emissionskostnader. 

Viktiga order inom specialfordon 

Alelion med sin långa erfarenhet och höga tekniska kompetens inom litiumjon är mycket väl 

positionerat för de mer avancerade batterisystem som efterfrågas när elektrifieringen av specialfordon 

fortsätter ta fart. Under kvartalet kunde vi också kommunicera viktiga beställningar från finska 

Cargotec. På kvartalets allra sista dag kunde vi också berätta om en uppföljande beställning från den 

globala specialfordonstillverkaren Terberg Group. Att bolaget nu lägger en uppföljande beställning 

visar att vi klarat att möta deras krav och behov på ett bra sätt och att deras produkter kommer ut på 

marknaden. I samtliga dessa fall rör det sig än så länge om små volymer men vägen mot 

serieproduktion och de större volymer som vi strävar mot går alltid via prototyper, tester i produkt och 

certifieringar där inget steg går att hoppa över. Det här är därför ett arbete som måste präglas av 

tålamod.  

Fortsatt fokus på eftermarknaden för truckar 

För att bättre ta till vara de möjligheter vi ser inom eftermarknaden för truckar har säljavdelningen 

förstärkts och fått i uppdrag att öka bearbetningen av distributörer på den europeiska marknaden. Vi 

ser här ett stort intresse för våra batterier av generation 3 men även kunderna inom detta segment 

behöver testa och godkänna produkter före en bredare lansering så vi bedömer att det kommer att 

dröja ännu ett tag innan vi är helt igenom. Vi har för närvarande långtgående dialoger med ett flertal 

europeiska distributörer men har dessutom tagit initiativ för att få till stånd ett samarbete med en 

eftermarknadspartner på den intressanta australiensiska marknaden. Även när det gäller den 

nordamerikanska marknaden har vi ökat vår aktivitetsnivå.  

Covid 19 fortsätter påverka 

Den pågående pandemin har under kvartalet fortsatt påverka både marknad och kunder. Vi har 

noterat ett ökat fokus på att slutföra projekt som redan initierats, men också en ökande försiktighet 

inför nya satsningar. Detta är tydligt inom materialhantering och givetvis även inom 

flygplatssegmentet.  

  



Finansiering  

I våras tog vi in Redeye som rådgivare med uppdrag att utvärdera vår kapitalstruktur och olika 

finansieringsalternativ. Det arbetet är nu klart och efter kvartalets slut har vi kunnat presentera 

villkoren för en företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionslikviden skall 

användas för att finansiera nödvändig produktionsökning men också för att öka försäljningen inom 

våra två huvudsegment. Parallellt har vi också tillsammans med våra huvudägare förhandlat med våra 

kreditgivare och efter kvartalets slut kunnat meddela att vi säkrat finansiering genom förlängning av 

lån och krediter fram till mars 2022.  

Den globala omställningen fortsätter 

I takt med att tecknen på den rådande klimatkrisen blir allt fler – juli i år var den tredje varmaste 

julimånaden som uppmätts med rekordvärme i såväl södra Europa som Sibirien och Spetsbergen – 

ökar kraven på och behoven av en snabbare omställning. Elektrifiering framträder allt tydligare som en 

huvudstrategi i det arbetet. När EU-kommissionen i början av juli presenterade sin senaste plan för 

hur EU skall bli klimatneutralt till 2050, framhöll kommissionen just en ökande elektrifiering som allt 

mer avgörande för att nå klimatmålen. 

 

 

 

 

  

Åsa Nordström 

VD Alelion Energy Systems AB           

 

                                                                                                                                                                                        

  



VERKSAMHET OCH MEDARBETARE 

Antalet anställda uppgick till 39 personer per den 30 juni 2020.  Utvecklingsavdelningen, där 

förändringsarbetet startade redan under hösten -19 med fokus på att stärka processer och korta ner 

tiden för projekt, har genomgått både intern organisationsförändring samt att det skett rekryteringar. 

Teamleaders har tillsatts med ansvar för Mjukvara, Mekanik och System inklusive test och verifiering.  

Inom tillverkning har personalen varit korttidspermitterad under kvartalet för att bibehålla kompetens 

under en period med lägre tillverkningstakt. 

MARKNAD OCH KUNDER  

Alelions marknadsstrategi riktar sedan ett knappt år in sig på två huvudsakliga segment – 

specialfordon och eftermarknaden för truckar. Inom specialfordon pågår en omfattande elektrifiering 

med hjälp av avancerade litiumjonbatterisystem och på eftermarknaden för truckar pågår en likaledes 

omfattande övergång från bly-syra till litumjon men även en uppbyggnad av heltäckande 

eftermarknadsstrukturer för att serva och underhålla den stadigt växande flottan av truckar med 

litiumjonbatterier världen över.  

Den totala marknaden för batterier förväntas öka från 5 398 MUSD till 8 020 MUSD (år 2027) varav 2 

119 MUSD respektive 3 447 MUSD är relaterat till litiumjon år 2027 (Källa: The insight partners, 

Industrial battery market to 2027). Större tillverkare av truckar har valt att genomföra sin 

batteritillverkning inhouse i och med skiftet till litiumjonbatterier. Detta då denna nya teknik medför 

många fördelar jämfört med den tidigare bly-syratekniken. Fristående distributörer av truckar och 

batterier är ett viktigt led för att få upp volymer för eftermarknaden eftersom de erbjuder batterisystem 

för både ersättning av äldre system och för bly-syra. De svarar också för löpande service och 

underhåll gentemot sina kunder, något som också erbjuder bolaget affärsmöjligheter. Intresset för 

Alelions produkter inom detta segment är stort och många möjligheter öppnas. Dock vill dessa aktörer 

både testa och godkänna produkter före en bredare lansering så bedömningen är att det, i och med 

Covid-19 pandemin, krävs ytterligare tålamod för att bygga volymer.  

Alelion utvecklar och tillverkar högspänningssystem från 80V till upp mot 800V.De största 

marknaderna för industriella batterier är Asien-Sydostasien (Asia-Pacific), Nordamerika och Europa 

som tredje största marknad. 

FINANSIELL UTVECKLING 

Omsättning och orderingång 

Nettoomsättningen minskade under kvartalet till 3,2 Mkr (32,7). Den lägre nettoomsättningen härleds 

främst till att Alelions trucktillverkande kunder, som varit betydande för den tidigare volymtillväxten, 

valt att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier. Nya projekt inom specialfordon har ännu inte 

påverkat omsättningen nämnvärt då de varit under utveckling eller avslutande tester under kvartalet.  

Nettoomsättningen under perioden januari-juni minskade till 9,3 Mkr (72,8). 

Orderingången minskade under kvartalet till 13,8 Mkr (23,9). Detta beror framför allt på minskad volym 

från trucksegmentet som ännu inte kunnat mötas av orderingången från nya kanaler respektive nya 



kunder. Effekten av covid-19 har påverkat orderingången negativt under perioden då besluts-

processerna har förlängts, detta samtidigt som en omställning av affären pågår.  

Orderingången under perioden januari-juni uppgick till 16,3 Mkr (73,7). 

Kostnader 

Rörelsens kostnader för kvartalet minskade till -24,5 Mkr (-58,6).  

Under perioden januari-juni minskade rörelsens kostnader till -50,9 Mkr (123,5). Kostnaderna minskar 

som en konsekvens av en lägre volym och som en effekt av rationaliseringar och omställningar i 

organisationen.  

Valutakurseffekter påverkade koncernens kostnader negativt under kvartalet med -0,3 Mkr (-1,0).  

Under perioden januari-juni påverkades koncernens kostnader positivt med 0,1 Mkr (-0,4 Mkr). 

Under kvartalet aktiverades utvecklingskostnader om 1,9 Mkr (6,5) och avskrivningar för aktiverade 

utvecklingskostnader uppgick till -3,5 Mkr (-2,0), varvid nettoaktiveringar minskade med 6,1 Mkr.  

Under perioden januari-juni aktiverades 4,7 Mkr (12,5) och avskrivningar uppgick till -7,0 Mkr (-4,0) 

vilket innebar att nettoaktiveringar minskade med 10,8 Mkr.  

Kassaflöde från den löpande verksamheten under kvartalet påverkades positivt av på grund av en 

minskning av varulager och kundfordringar och uppgick till -11,2 Mkr (-15,6). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden januari-juni uppgick till -27,5 Mkr (-52,9) 

på grund av minskning av kundfordringar samt rörelsefordringar. Likvida medel uppgick till -9,6 Mkr vid 

periodens slut att jämföra med 23,3 Mkr vid årets början. Outnyttjad checkkredit uppgick till 4,6 Mkr 

per 30 juni 2020. 

Resultat 

Under kvartalet uppgick rörelseresultatet till -19,4 Mkr (-17,9) och nettoresultatet till -20,2 Mkr (-22,7) 

samtidigt som bolagets utvecklingsaktiviteter följer plan. Under perioden januari-juni uppgick 

rörelseresultatet till -36,7 Mkr (-36,6) och nettoresultatet till -38,3 Mkr (-46,7). Förbättringen av 

nettoresultatet är framförallt en konsekvens av lägre finansiella kostnader, som minskade med 8,6 

Mkr.  

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

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. Som en 

konsekvens av att koncernens balans- och resultaträkning inte materiellt skiljer sig från moderbolagets 

balans- och resultaträkning andra kvartalet 2020, har bolaget valt att redovisa siffror och tabeller 

enbart för koncernen. För moderbolaget uppgick nettoresultatet under kvartalet till -20,2 Mkr (-22,0). 

För perioden januari-juni 2020 uppgick nettoresultatet till -38,3 Mkr (-47,8).  

Alelion Crew AB bedriver ingen operativ verksamhet, utan har enbart teckningsoptioner i eget förvar.  



Aktier och teckningsoptioner 

Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 

30 juni 2020 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 enligt Black & Scholes modell.  

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 har utfärdat garantier till förmån för bank. De tre största ägarna, Fouriertransform 

AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB delar risken för garantin enligt avtal därom. Garantin är dock 

villkorad av att Alelion ersätter Fouriertransform AB, Pegroco Holding AB och Sammaj AB för den 

riskexponering som de utsätts för till följd av garantin. Ersättningen uppgår till 4 %.  

Finansiering och kapitalbehov  

Styrelsens bedömning är att bolagets kassa kommer att vara förbrukad inom 4 månader om inte nytt 

kapital tillförs. Med hjälp av ägargarantier har Alelion under perioden ytterligare förlängt ett lån på 30 

Mkr fram till 31 mars 2022 vilket även gäller den rörelsekredit på 15 Mkr som tidigare erhållits. Arbetet 

med att finna en hållbar långsiktig finansieringslösning innebär att en företrädesemission planeras 

genom beslut på en extra bolagsstämma den 18 september. För exakta villkor hänvisas till 

www.alelion.com  

Den planerade företrädesemissionen kommer att innebära att Alelion tillförs likvida medel för att 

fortsätta den omställning bolaget bedrivit under 2020 och förstärka den kommersiella utvecklingen av 

de produkter och tjänster bolaget framgångsrikt utvecklat under en lång tid. För att upprätthålla tempot 

i denna satsning har bolaget under augusti månad erhållit ett brygglån från Fouriertransform AB om 10 

Mkr. Brygglånet kommer att kvittas fullt ut mot nya aktier i samband med företrädesemissionen. 

Den pågående krisen avseende influensan Covid-19 samt påföljande effekter av nedstängda länder, 

arbetsplatser och flygplatser påverkar Alelions kunder negativt i olika omfattning vilket i sin tur 

påverkar Alelions finansiella ställning. Ledningen har ett fortsatt fokus på kassaflöde och försäljning 

som tillsammans med den planerade företrädesemission kommer att säkerställa bolagets utveckling 

över tid då den finansiella situationen kommer att bli mer robust. 



Eftersom finansiering inte är garanterad för kommande tolvmånadersperiod måste vi upplysa om att 

det finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende bolagets finansieringssituation som kan leda till 

betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta den planerade verksamheten. Mot bakgrund av 

ovan planerade åtgärder för att säkra finansiering har rapporten upprättats från antagande om fortsatt 

drift då ledningens och styrelsens bedömning är att de aktiviteter som nu planeras har en god 

sannolikhet att lyckas.  

Bolaget lämnar inga prognoser. 

Finansiell kalender  

2020-11-17 - Delårsrapport januari-september 2020 

2021-02-12 - Bokslutskommuniké 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 2019. 

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 2019 som gäller 

för moderbolaget och koncernen. 

Revisorernas granskning 

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

 

VD:s och styrelsens försäkran 

Verkställande direktören och styrelsen 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 28 augusti 2020 

 

Jan Forsberg     Per Grunewald 

Ordförande     Styrelseledamot 

 

 

  



Tommy Nilsson    Lennart Sparud 

Styrelseledamot    Styrelseledamot 

 

 

Håkan Sandberg    Åsa Nordström 

Styrelseledamot    VD 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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. Informationen lämnades, genom ovanstående 

kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020 kl. 08:30 CET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaträkning       
 april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

Resultaträkning (Tkr) 2020 2019 2020 2019 2019 

            

Nettoomsättning 3 149 32 703 9 289 72 788 92 046 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 922 6 502 4 706 12 512 26 777 

Övriga rörelseintäkter 0 853 120 996 1 853 

Summa intäkter 5 071 40 058 14 115 86 296 120 676 

         

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter -3 591 -31 711 -7 722 -67 136 -80 995 

Personalkostnader -7 599 -9 374 -15 397 -19 605 -36 492 

Övriga externa kostnader -7 906 -15 375 -17 496 -29 699 -44 971 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-5 107 -3 088 -10 243 -6 584 -23 320 

Övriga rörelsekostnader -260 954 0 -426 -1 019 

Summa rörelsens kostnader -24 463 -58 594 -50 858 -123 450 -186 797 

Avkonsolidering av dotterbolag 0 606 0 606 606 

Rörelseresultat -19 392 -17 930 -36 743 -36 548 -65 515 

         

Resultat från finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 1 0 61 

Räntekostnader och liknande resultatposter -797 -4 745 -1 575 -10 181 -12 738 

Summa resultat från finansiella poster -797 -4 745 -1 574 -10 181 -12 677 

         

Resultat efter finansiella poster -20 189 -22 675 -38 317 -46 729 -78 192 

         

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Nettoresultat -20 189 -22 675 -38 317 -46 729 -78 192 

         

Resultat per aktie, kr -0,14 -0,23 -0,26 0,48 -0,80 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 98 256 500 147 384 750 98 256 500 98 256 500 

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750 147 384 750 147 384 750 147 384 750 147 384 750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Balansräkning     
    

Tillgångar (Tkr) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 48 139 50 300 50 449 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 8 811 9 930 9 373 

Goodwill 2 591 2 922 2 757 
     

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 28 696 11 082 30 795 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 1 093 1 138 1 156 

Pågående nyanläggning 0 11 300 0 

Summa anläggningstillgångar 89 330 86 672 94 530 
     

Omsättningstillgångar     

Varulager m m       

Råvaror och förnödenheter 38 574 49 194 42 022 

Förskott till leverantörer 109 4 042 0 

  38 683 53 236 42 022 
     

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 3 803 28 530 5 736 

Aktuella skattefordringar 896 661 223 

Övriga kortfristiga fordringar 2 671 3 172 7 158 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 608 1 929 1 901 

  8 979 34 292 15 018 
     

Kassa och bank 724 92 151 23 324 

Summa omsättningstillgångar 48 387 179 679 80 364 
     

Summa tillgångar 137 717 266 351 174 894 
    
    
    

Eget kapital och skulder (Tkr) 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31 
     

Eget kapital     

Aktiekapital 2 948 2 948 2 948 

Övrigt tillskjutet kapital 400 043 400 217 400 043 

Annat eget kapital inkl usive årets resultat -331 341 -261 558 -293 025 

Summa eget kapital 71 650 141 607 109 966 
     

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 35 056 30 296 35 639 

Summa långfristiga skulder 35 056 30 296 35 639 
     

Avsättningar     

Avsättningar för garantier 4 373 12 729 5 259 

Summa avsättningar 4 373 12 729 5 259 
     

Kortfristiga skulder     

Utnyttjad checkräkningskredit 10 376 0 0 

Skulder till kreditinstitut 1 463 53 911 2 056 

Leverantörsskulder 5 041 15 542 8 458 

Övriga kortfristiga skulder 2 426 2 381 1 324 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 332 9 885 12 192 

Summa kortfristiga skulder 26 638 81 719 24 030 
     

Summa eget kapital och skulder 137 717 266 351 174 894 

 



Kassaflödesanalys       
(Tkr) april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

  2020 2019 2020 2019 2019 

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -19 393 -17 930 -36 743 -36 548 -65 516 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 4 903 2 495 9 237 8 503 18 362 

Erhållen ränta 0 0 1 0 0 

Erlagd ränta -1 246 -1 236 -1 885 -1 507 -13 074 

Betald inkomstskatt 0 0 0 0 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital 

-15 736 -16 671 -29 390 -29 552 -60 228 

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital           

Minskning/ökning av varulager 1 612 11 872 3 339 3 770 14 985 

Minskning/ökning av kundfordringar 3 974 -6 429 1 933 -10 660 12 134 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -742 604 4 105 -198 -3 717 

Minskning/ökning av leverantörsskulder -1 039 -3 027 -3 416 -10 575 -17 659 

Minskning/ökning av rörelseskulder 694 -1 955 -4 040 -5 694 6 680 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -11 237 -15 606 -27 469 -52 909 -47 805 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -30 -2 472 -337 -5 112 -15 597 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 922 -6 730 -4 706 -12 729 -26 838 

Avkonsolidering dotterbolag 0 -1 032 0 -1 032 -1 032 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 952 -10 234 -5 043 -18 873 -43 467 

            

Finansieringsverksamheten           

Skulder till kreditinstitut -292 -46 055 -583 6 552 -42 016 

Nyemissioner och teckningsoptioner 0 122 087 0 122 085 121 910 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -292 76 032 -583 128 637 79 894 

            

Periodens kassaflöde -13 481 50 191 -33 095 56 855 -11 378 

            

Valutaförändring i likvida medel -260 954 120 -426 -1 019 

Förändring likvida medel -13 741 51 145 -32 975 56 429 -12 397 

            

Likvida medel vid periodens början 4 088 41 006 23 324 35 721 35 721 

Likvida medel vid periodens slut -9 652 92 151 -9 652 92 151 23 324 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förändring i eget kapital     

(Tkr) Aktiekapital 
Övrigt tillskjutet 

kapital 

Annat eget kapital 
inklusive årets 

resultat 
Summa eget kapital 

Ingående balans per 1 januari 2019 983 280 098 -214 832 66 249 

Nyemission 1 965 132 646 0 134 611 

Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 -12 698 0 -12 698 

Teckningsoptioner 0 -3 0 -3 

Periodens resultat 0 0 -78 193 -78 193 

Utgående balans per 31 december 2019 2 948 400 043 -293 025 109 966 

Ingående balans per 1 januari 2020 2 948 400 043 -293 025 109 966 

Periodens resultat 0 0 -38 317 -38 317 

Utgående balans per 30 juni 2020 2 948 400 043 -331 341 71 650 

 

Nyckeltal      
 april-juni april-juni jan-juni jan-juni jan-dec 

  2020 2019 2020 2019 2019 

Rörelsemarginal -615,8% -54,8% -395,6% -50,2% -71,2% 

Nettomarginal -641,1% -69,3% -412,5% -64,1% -84,9% 

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

Soliditet 52,0% 53,2% 52,0% 53,2% 62,9% 

Resultat per aktie, kr -0,14 -0,23 -0,26 -0,48 -0,80 

Eget kapital per aktie, kr 0,49 0,96 0,75 0,96 0,75 

Kassaflöde per aktie, kr -0,08 -0,16 -0,19 -0,54 -0,49 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 98 256 500 147 384 750 98 256 500 98 256 500 

Antal aktier vid periodens slut 147 384 750 147 384 750 147 384 750 147 384 750 147 384 750 

Medelantal anställda 39 35 40 42 37 

 

Kvartalsdata         

  Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 Q1 2019 Q4 2018 Q3 2018 

Nettoomsättning, Tkr 3 149 6 140 7 549 11 709 32 703 40 084 41 809 33 205 

Rörelseresultat, Tkr -19 392 -17 350 -16 523 -12 443 -17 930 -18 618 -24 360 -14 597 

Rörelsemarginal -615,8% -282,6% 218,9% -106,3% -54,8% -46,4% -58,3% -44,0% 

Nettoresultat, Tkr -20 189 -18 127 -17 139 -14 324 -22 675 -24 054 -26 838 -15 679 

Nettomarginal -641,1% -295,2% -227,0% -122,3% -69,3% -60,0% -64,2% -47,2% 

Orderingång 13 776 2 535 3 774 6 064 23 900 50 102 37 656 44 516 

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

Soliditet 52,0% 61,6% 62,9% 66,1% 53,2% 19,5% 34,4% 54,4% 

Resultat per aktie, kr -0,14 -0,12 -0,12 -0,10 -0,23 -0,49 -0,55 -0,32 

Eget kapital per aktie, kr 0,49 0,62 0,75 0,86 0,96 0,86 5,65 1,83 

Genomsnittligt antal aktier 147 384 750 147 384 750 147 384 750 147 384 750 98 256 500 49 128 250 49 128 250 49 128 250 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

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. 
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