
Alelion Energy Systems AB (publ) 

Kvartalsrapport  
Januari-mars 2021 
 
 

  
 

Första kvartalet 2021 i korthet 

• Nettoomsättningen ökade till 14,6 Mkr (6,1)  

• Orderingången ökade till 22,7 Mkr (2,5) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 
samt avskrivningar minskade till 19,1 Mkr (22,5)  

• Rörelseresultatet uppgick till -15,1 Mkr (-17,4) 

• Nettoresultatet uppgick till -15,8 Mkr (-18,1) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-19,7 Mkr (-16,2)  

 

Händelser under första kvartalet 2021 
Uppföljningsorder med ett sammanlagt värde på 16 Mkr 
inkom from Terberg Group. Dessa två nya order ska 
levereras under andra och tredje kvartalet 2021.  

I februari kom första betydande ordern från nytt 
distributörsnätverk på litiumjonbatterier för drygt 1 Mkr 
från Gama Akü Ltd, en av de största turkiska 
distributörerna av batterier för industriellt bruk. Ordern 
kommer levereras och faktureras under andra kvartalet.  

I mars mottog Alelion en order av tyska specialfordons-
tillverkaren KAMAG på högspänningsbatterier. 
Beställningen uppgår till 3,4 Mkr och levereras till KAMAG 
med start sommaren 2021. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Händelser efter periodens utgång 

Uppföljningsorder med ett värde på 8 Mkr inkom från 
Terberg Group med leverans från tredje kvartalet 2021. 

Alelion mottog en strategiskt viktig order av Jernbro 
Automation. Jernbro är en ledande leverantör av 
kundspecifika automationslösningar baserade på AGV-
koncept (Automated Guided Vehicles).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal Koncernen jan-mars jan-mars jan-dec 
 

  2021 2020 2020   

Nettoomsättning, Tkr 14 555 6 140 18 912 137% 

Rörelseresultat, Tkr -15 097 -17 350 -93 090 13% 

Rörelsemarginal -103,7% -282,6% -492,2%   

Nettoresultat, Tkr -15 846 -18 127 -96 382 13% 

Resultat per aktie, kr -0,07 -0,12 -0,60 42% 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr -19 697 -16 235 -50 444 -21% 

Orderingång, Tkr 22 688 2 535 25 969 795% 
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VD-kommentar 

Fokus på ny strategisk inriktning ger växande pipeline och positiv resultateffekt 

Inledningen på 2021 visar att vi är på rätt väg. Förfrågningar från existerande, nya och potentiella kunder ökar. 

 

Ökad efterfrågan 

Utvecklingen av elektrifierade fordon går snabbt och vi 
märker av förändringen som nu sker, framför allt inom 
logistikbranschen, där många aktörer nu går över till eldrift. 

Kunderna väljer dock att gå varsamt fram och inte skifta helt 
utan börjar med enstaka prototyper för att testa, sedan 
mindre serier för att längre fram öka volymerna och andelen 
av modeller som är elektrifierade. Denna process är ny för 
många och omställningen sker stegvis men i en mycket 
entydig riktning. 

Det som tydligt märks nu är att det till stor del är 
marknadskrafterna som driver på. Krav på en hållbarare 
verksamhet där minskade utsläpp av koldioxid men även en 
bättre arbetsmiljö är de viktigaste parametrarna.   

 

Ökad orderingång 

Orderingången ökade under första kvartalet till 22,7 Mkr 
jämfört med samma kvartal föregående år (2,5 Mkr). 
Nuvarande kundstock lägger order som sträcker sig ca tre 
månader framöver. Planerade aktiviteter på längre sikt är 
baserade på kundprognoser. Volymuppgången förväntas 
fortsätta i samband med att trycket på klimatsmarta 
lösningar sprider sig globalt. Industrins återhämtning efter 
covid-19 pandemin, med ökade investeringar som följd, 
kommer på sikt att påskynda elektrifiering som ett 
långsiktigt och hållbart alternativ till det ökade 
energibehovet. 

 

 
 
 

 

 

 

Ökad omsättning 

Nettoomsättningen ökade under kvartalet till 14,6 Mkr (6,1 
Mkr) vilket är en ökning med 137% jämfört med 
motsvarande period föregående år. Den högre 
nettoomsättningen kan härledas till att våra 
specialfordonstillverkande kunder nu märker av en markant 
ökning i efterfrågan av elektrifierade fordon samt en 
generell post-covid-19 uppgång i efterfrågan inom industrin 
vilket igen leder till ökad efterfrågan i vårt nätverk av 
distributörer av litiumjonbatterier. Pågående 
utvecklingsprojekt inom specialfordon har inte påverkat 
omsättningen nämnvärt under första kvartalet. Dessa 
projekt drivs vidare och förväntas påverka omsättningen 
först från andra halvåret av 2021. 

Covid-19 har endast i begränsad utsträckning påverkat första 
kvartalet inom vissa delsegment. Däremot märker vi av 
längre leveranstider och högre fraktkostnader. 

Valet att fortsätta investera i våra kunder och projekt för en 
framtida växande försäljning känns som helt rätt väg att gå i 
en tid då allt fler satsningar presenteras inom 
elektrifieringens ramar. Vi går in i kommande kvartal med en 
optimism men vet att vi måste fortsätta vårt arbete med att 
ta fram produkter, lösningar och innovationer som hjälper 
våra kunder att ställa om från fossila bränslen till eldrift. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Nordström, VD Alelion Energy Systems AB
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Alelions marknad  

Alelion tillhandahåller elförsörjningslösningar baserade på 
litiumjonteknik. Bolaget hjälper sina kunder att lyckas med 
elektrifiering av industrifordon och övergå till mer hållbar 
energianvändning.  

Grön omställning 

Klimatförändringen driver en anpassning till ett fossilfritt 
samhälle där bland annat fossilfri drift av fordon och 
maskiner ses som den starkaste lösningen. Internationella 
överenskommelser som Parisavtalet driver i sin tur politiska 
styrmedel. Samtidigt sker en frivillig anpassning på 
utbudssidan för att möta en växande efterfrågan på fossilfria 
lösningar. 

Parallellt är det ett växande fokus på den urbana miljön med 
krav på bland annat mindre buller, minskade skadliga 
utsläpp och en bättre arbetsmiljö. EU bidrar med stöd till en 
grön omställning med bl. a. två program; Horizon 2020, ett 
omfattande program för forskning och innovation och Green 
deal, initierat 2021 med stöd till bl. a. investeringar i ny och 
miljövänlig teknik samt innovativ industri. 

Opinion, stimulans, reglering och kommersiell anpassning 
samverkar med andra ord och Alelions affärsidé utgör en 
möjlighet att aktivt bidra till omställningen med lösningar 
och kompetens. 

Digitalisering 

Ökad automatisering, samverkande system och IoT (Internet 
of Things), smartare styrning och energisystem förändrar 
flera branscher i den pågående digitaliseringstrenden. Även 
produktutvecklingen inom batterilösningar påverkas med 
fler systemlösningar för övervakning, styrning,  

automatisering, autonomi (självkörande), uppkoppling, 
service på distans, datainsamling, del av systemlösningar 
med mera. 

Klara fördelar för litiumjonbatterier 

Litiumjonbatterier utgör en etablerad lösning inom eldrift. 
De kan laddas hundratals gånger och är effektivare med en 
högre energitäthet, spänningseffekt och med kortare 
laddtider samt kräver mindre underhåll än andra existerande 
laddningsbara batterier. Dessa funktioner förväntas driva 
tillväxten på marknaden. 

Växande marknad 

Den globala litiumjonbatterimarknaden värderades enligt 
Valuates Reports till 36,7 miljarder USD 2019 och beräknas 
nå 129,3 miljarder USD år 2027, en årlig ökning om 18% från 
2020 till 2027.  

Europeisk satsning på batteritillverkning 
Europa har de senaste åren tydligt satsat på att få fram en 
egen celltillverkning och batteritillverkning. Antalet 
europeiska företag som etablerar sig och bygger upp en 
celltillverkning, i egen regi alternativt i samarbete med 
asiatiska celltillverkare, ökar.  Covid-19 pandemin har 
skyndat på denna process då marknaden ser ut att komma 
tillbaka snabbare än förväntat men även för att i framtiden 
minska riskerna med långa leveranser. 

Ett nytt europeiskt batteridirektiv arbetas fram vilket 
kommer att sätta nya krav på hela kedjan från 
celltillverkning till återvinning och återanvändning. Alelion är 
delaktiga i detta arbete genom olika arbetsgrupper.
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Finansiell utveckling 
 

Omsättning och orderingång 

Nettoomsättningen ökade under kvartalet till 14,6 Mkr (6,1) 
vilket är en ökning med 137% jämfört med motsvarande 
period föregående år. Den högre nettoomsättningen kan 
härledas till att våra specialfordonstillverkande kunder nu 
märker av en markant ökning i efterfrågan av elektrifierade 
fordon samt en generell post-covid-19 uppgång i efterfrågan 
inom industrin vilket igen leder till ökad efterfrågan i vårt 
nätverk av distributörer av litiumjonbatterier.  

Orderingången ökade kraftigt under första kvartalet till 22,7 
Mkr (2,5). Nuvarande kunder lägger order som sträcker sig 
tre månader framöver. Planerade aktiviteter på längre sikt är 
baserade på kundernas prognoser. Volymuppgången 
förväntas fortsätta i samband med att trycket på 
klimatsmarta lösningar sprider sig globalt. Industrins 
återhämtning efter covid-19 pandemin, med ökade 
investeringar som följd, kommer på sikt att påskynda 
elektrifiering som ett långsiktigt och hållbart alternativ till 
det ökade energibehovet. 

 

Kostnader 

Rörelsens kostnader för personal, övriga externa kostnader 
och avskrivningar under första kvartalet uppgick till 19,1 Mkr 
(22,5). Kostnadsminskningen på 15% kan härledas till 
övergången till serietillverkning samt pågående 
effektiviseringsåtgärder. 

Valutakursdifferenser i första kvartalet var försumbara.  

Under kvartalet aktiverades utvecklingskostnader om 0,9 
Mkr (2,8). Avskrivningar för aktiverade utvecklingskostnader 
uppgick till -2,1 Mkr (-3,5). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring i 
rörelsekapital för kvartalet uppgick till -12,1 Mkr (-12,8). 
Likvida medel uppgick till 2,2 Mkr vid periodens slut att 
jämföra med 4,1 Mkr för motsvarande period föregående år. 
Outnyttjad checkkredit uppgick till 15,0 Mkr per 31 mars 
2021. 

 

Resultat 

Rörelseresultatet för första kvartalet var -15,1 Mkr (-17,4) 
och nettoresultatet till -15,8 Mkr (-18,1) samtidigt som 
bolagets utvecklingsaktiviteter följer plan.  

Företaget har under perioden ej erhållit stöd för 
korttidspermittering eller motsvarande statliga 
subventioner. 

Övriga upplysningar 
 

Koncernen 

Koncernen består av moderbolaget Alelion Energy Systems 
AB samt dotterbolaget Alelion Crew AB. Alelion Crew AB 
bedriver ingen operativ verksamhet, utan har enbart 
teckningsoptioner i eget förvar.  

Som en konsekvens av att koncernens balans- och 
resultaträkning inte materiellt skiljer sig från moderbolagets 
balans- och resultaträkning första kvartalet 2021, har 
bolaget valt att redovisa siffror och tabeller enbart för 
koncernen.  

 

Aktier och teckningsoptioner 
Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq 
Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 
2020 till 4 463 652 kr fördelat på 223 182 620 aktier med ett 
kvotvärde om 0,02 kr.  

Bolaget har ett incitamentsprogram där anställda har 
förvärvat 81 000 teckningsoptioner.  

Varje option ger rätt att under perioden fr.o.m. 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 detta program kan bli maximalt 0,04%. 

 

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 garantierna 
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 garantierna. Ersättningen uppgår till 4,0 % per år.  
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Finansiering och kapitalbehov  

Alelion Energy Systems meddelade den 20 oktober 2020 att 
Företrädesemission av aktier och vederlagsfria 
teckningsoptioner har slutförts. Totalt tecknades 
Företrädesemissionen till 120 procent. Styrelsen beslutade 
att till fullo utnyttja den övertilldelningsoption som gav 
möjlighet att emittera ytterligare högst 12 632 978 units 
motsvarande 11,4 Mkr. Företrädesemissionen och 
övertilldelningsoptionen tillförde således Bolaget totalt cirka 
68,2 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till 
Företrädesemissionen.  

Ledningen har ett fortsatt fokus på kassaflöde och 
försäljning som tillsammans med planerade projekt och 
lanseringar ligger till grund för en mer robust finansiell 
situation.  

I samband med företrädesemissionen undanröjdes 
osäkerhetsfaktorer avseende bolagets kortsiktiga 
finansieringssituation. Styrelsen har beslutat om en 
ytterligare emission av units (TO2) för att täcka en 
övertilldelning i bolagets Företrädesemission. 
Teckningsförfarandet kommer att ske under perioden 14 
maj – 28 maj 2021. 

I samband med Alelions expansion fortgår arbetet med att 
hitta en hållbar finansiering av pågående utvecklingsprojekt 
och ökning i rörelsekapitalet. En framgångsrik TO2 eller 
liknande finansiell lösning, tillsammans med fortsatta 
effektiviseringsåtgärder, är en förutsättning för fortsatt 
verksamhet i bolaget. 

Genom ägargarantier har Alelion under 2020 förlängt ett lån 
på 30 Mkr samt erhållit en rörelsekredit på 15 Mkr fram till 
31 mars 2022.  

Likviditetsrisken är den risk som föreligger om företaget inte 
klarar sina betalningar till följd av otillräcklig likviditet 
och/eller svårigheter att erhålla krediter från externa 
kreditgivare. Företagets policy är att finansieringshorisonten 
ska vara långsiktig. Målsättningen är att de kreditlimiter som 
finns hos externa kreditgivare dels ska täcka det 
kapitalbehov som beräknas uppkomma det närmaste året, 
dels innebära att företaget har en god likviditetsberedskap. 
Alelion finansieras huvudsakligen genom två 
bankfinansieringsavtal. Företaget är idag beroende av 
banklån för sin verksamhet och förmågan av att kunna 
förlänga, utöka och/eller omsätta dessa i en framtid 
(omfinansieringsrisk). Ledningen följer noga rullande 
prognoser för koncernens likviditet, vilken består av 
outnyttjade lånelöften och likvida medel jämfört med 
förväntade kassaflöden. 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 Bolagets lyckade 

aktiviteter gällande finansiering har rapporten upprättats 
utifrån antagande om fortsatt drift då ledningens och 
styrelsens bedömning är att de aktiviteter som nu planeras 
har en god sannolikhet att lyckas. 

 

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 2020. 

Bolaget lämnar inga prognoser. 

 

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 2020 som gäller för 
moderbolaget och koncernen. 

 

Finansiell kalender  

2021-05-07 – Årsstämma 2021 

2021-08-26 – Delårsrapport januari - juni 2021 

2021-11-18 – Delårsrapport januari - september 2021 

 

Revisorernas granskning 

Denna bokslutsrapport har inte granskats av bolagets 
revisorer. 
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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 7 maj 2021 

 

Jan Forsberg 
Ordförande 

Per Grunewald  
Styrelseledamot 

Tommy Nilsson  
Styrelseledamot 

 

 

Lennart Sparud 
Styrelseledamot 

Håkan Sandberg 
Styrelseledamot 

Åsa Nordström 
VD 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

 
VD Åsa Nordström tel +46 702 90 18 58 
e-post: asa.nordstrom@alelion.com 
 
CFO Christian Bergaust tel +46 70 293 50 40 
e-post: christian.bergaust@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 7 maj 2021 kl. 08:30 CET. 

 
 
 

mailto:asa.nordstrom@alelion.com
mailto:christian.bergaust@alelion.com
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Resultaträkning - Koncernen 
 
 jan-mars jan-mars jan-dec 

Resultaträkning (Tkr) 2021 2020 2020 

        

Nettoomsättning 14 555 6 140 18 912 

Aktiverat arbete för egen räkning 859 2 784 6 766 

Övriga rörelseintäkter -19 381 1 023 

Summa intäkter 15 395 9 304 26 701 

     

Rörelsens kostnader     

Råvaror och förnödenheter -11 424 -4 131 -23 969 

Personalkostnader -8 740 -7 798 -31 327 

Övriga externa kostnader -7 002 -9 590 -29 217 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -3 326 -5 136 -35 277 

Summa rörelsens kostnader -30 492 -26 655 -119 791 

Rörelseresultat -15 097 -17 350 -93 090 

     

Resultat från finansiella poster     

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 1 1 

Räntekostnader och liknande resultatposter -749 -778 -3 293 

Summa resultat från finansiella poster -749 -777 -3 291 

     

Resultat efter finansiella poster -15 846 -18 127 -96 382 

     

Skatt på årets resultat 0 0 0 

Nettoresultat -15 846 -18 127 -96 382 
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Balansräkning – Koncernen 
 

 

Tillgångar (Tkr) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 

 
    

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 38 450 49 725 39 684 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 0 9 092 0 

Goodwill 0 2 674 0 

     

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 26 049 29 870 26 368 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 997 1 124 1 028 

Summa anläggningstillgångar 65 495 92 485 67 080 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager m m       

Råvaror och förnödenheter 26 938 40 296 29 209 

Förskott till leverantörer 6 129 0 4 592 

  33 067 40 296 33 801 

     

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 7 468 7 777 4 171 

Aktuella skattefordringar 955 698 410 

Övriga kortfristiga fordringar 1 914 2 018 2 502 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 666 1 718 1 725 

  12 003 12 211 8 808 

     

Kassa och bank 2 240 4 088 23 969 

Summa omsättningstillgångar 47 310 56 594 66 577 

     

Summa tillgångar 112 805 149 080 133 658 
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Balansräkning – Koncernen 
 

 

Eget kapital och skulder (Tkr) 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31 

     

Eget kapital     

Aktiekapital 4 464 2 948 4 464 

Övrigt tillskjutet kapital 459 316 400 043 459 316 

Annat eget kapital inklusive årets resultat -405 253 -311 152 -389 407 

Summa eget kapital 58 527 91 839 74 373 

     

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 34 181 35 347 34 472 

Summa långfristiga skulder 34 181 35 347 34 472 

     

Avsättningar     

Avsättningar för garantier 4 010 4 838 3 639 

Summa avsättningar 4 010 4 838 3 639 

     

Kortfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 1 167 1 759 1 167 

Leverantörsskulder 6 696 6 080 7 654 

Övriga kortfristiga skulder 2 270 1 795 5 182 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 954 7 421 7 171 

Summa kortfristiga skulder 16 088 17 055 21 174 

     

Summa eget kapital och skulder 112 805 149 080 133 658 
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Kassaflödesanalys - Koncernen 
 

(Tkr) jan-mars jan-mars jan-dec 

  2021 2020 2020 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat -15 097 -17 350 -93 090 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 284 5 176 33 474 

Erhållen ränta 0 1 1 

Erlagd ränta -336 -640 -3 787 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-12 149 -12 813 -63 402 

        

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital       

Minskning/ökning av varulager 734 1 726 8 221 

Minskning/ökning av kundfordringar -3 296 -2 041 1 565 

Minskning/ökning av rörelsefordringar 102 4 847 4 645 

Minskning/ökning av leverantörsskulder -957 -2 378 -804 

Minskning/ökning av rörelseskulder -4 131 -5 576 -668 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -19 697 -16 235 -50 442 

        

Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -882 -308 -446 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -859 -2 784 -7 382 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 741 -3 092 -7 828 

        

Finansieringsverksamheten       

Skulder till kreditinstitut -292 -292 -2 056 

Nyemissioner och teckningsoptioner 0 0 60 789 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -292 -292 58 733 

        

Periodens kassaflöde -21 729 -19 619 461 

        

Valutaförändring i likvida medel 0 381 184 

Förändring likvida medel -21 729 -19 238 645 

        

Likvida medel vid periodens början 23 969 23 324 23 324 

Likvida medel vid periodens slut 2 240 4 088 23 969 
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Nyckeltal - Koncernen jan-mars jan-mars jan-dec 

  jan-mars 2021 2020 2020 

Rörelsemarginal -103,7% -282,6% -492,2% 

Nettomarginal -108,9% -295,2% -509,6% 

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. 

Soliditet 51,9% 61,6% 55,6% 

Resultat per aktie, kr -0,07 -0,12 -0,60 

Eget kapital per aktie, kr 0,26 0,62 0,33 

Kassaflöde per aktie, kr -0,09 -0,11 -0,31 

Genomsnittligt antal aktier 223 182 620 147 384 750 160 260 005 

Antal aktier vid periodens slut 223 182 620 147 384 750 223 182 620 

Medelantal anställda 36 40 38 

 

Förändring i eget kapital 
(Tkr) 

Aktiekapital 
Övrigt 

tillskjutet 
kapital 

Annat eget 
kapital 

inklusive årets 
resultat 

Summa eget 
kapital 

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

Nyemission 1 516 66 702   68 218 

Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 -7 429 0 -7 429 

Periodens resultat 0 0 -96 382 -96 382 

Utgående balans per 31 december 2020 4 464 459 316 -389 407 74 373 

Ingående balans per 1 januari 2021 4 464 459 316 -389 407 74 373 

Periodens resultat     -15 846 -15 846 

Utgående balans per 31 mars 2021 4 464 459 316 -405 253 58 527 

 

 

Kvartalsdata 
(Tkr) Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 Q3 2019 Q2 2019 

Nettoomsättning 14 555 8 543 1 081 3 149 6 140 7 549 11 709 32 703 

Rörelseresultat -15 097 -38 725 -17 622 -19 392 -17 350 -16 523 -12 443 -17 930 

Rörelsemarginal -103,7% -453,3% -1 630,9% -615,8% -282,6% 218,9% -106,3% -54,8% 

Nettoresultat -15 846 -39 571 -18 494 -20 189 -18 127 -17 139 -14 324 -22 675 

Nettomarginal -108,9% -463,2% -1 711,6% -641,1% -295,2% -227,0% -122,3% -69,3% 

Orderingång 22 687 1 819 7 839 13 776 2 535 3 774 6 064 23 900 

Avkastning på eget 
kapital 

neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. neg. 

Soliditet 51,9% 55,6% 41,1% 52,0% 61,6% 62,9% 66,1% 53,2% 

Resultat per aktie, kr -0,07 -0,20 -0,13 -0,14 -0,12 -0,12 -0,10 -0,23 

Eget kapital per aktie, 
kr 

0,26 0,33 0,36 0,49 0,62 0,75 0,86 0,96 

Genomsnittligt antal 
aktier 

223 182 620 198 465 923 147 384 750 147 384 750 147 384 750 147 384 750 147 384 750 98 256 500 
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Definitioner 
 

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. 


