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Tredje kvartalet 2021 i korthet  

• Nettoomsättningen ökade till 11,8 Mkr (1,1)  

• Orderingången ökade till 11,8 Mkr (7,8) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar minskade till -15,1 Mkr (-17,1)  

• Rörelseresultatet uppgick till -10,4 Mkr (-17,6) 

• Nettoresultatet uppgick till -10,9 Mkr (-18,5) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-10,1 Mkr (7,4)  

 

Årets första nio månader i korthet 

• Nettoomsättningen ökade till 44,0 Mkr (10,4) 

• Orderingången ökade till 126,9 Mkr (24,2) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar minskade till -53,6 Mkr (-60,3)  

• Rörelseresultatet uppgick till -37,8 Mkr (-54,4) 

• Nettoresultatet uppgick till -40,1 Mkr (-56,8) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till      

-34,5 Mkr (-20,1)

 

 

Händelser under tredje kvartalet 2021 
Alelion har under det tredje kvartalet mottagit 
uppföljningsorder från strategiskt viktiga kunder inom 
flygindustrin och marknaden för självgående truckar 
(AGVs).  

Under kvartalet har Alelion påbörjat ett större 
utvecklingsprojekt av batterisystem för leverans till 
Cargotec-koncernen. 

Totalt under kvartalet har Alelion mottagit order till ett 
värde av 11,8 Mkr. 

 

 

 

 

Händelser efter periodens utgång 
Alelion säkrade lånefinansiering genom förlängning av lån 
och krediter på totalt 45 MSEK som löper fram till mars 
2023. 

Alelion har fått en startorder på tio litiumjonbatterier för 
eldrift av HIAB:s styckegodskranar. Leverans ska ske 
under Q2 2022. 

 

 

 

 

 

 

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

 

  2021 2020   2021 2020   2020   

Nettoomsättning, Tkr 11 791 1 081 991,2% 43 956 10 369 323,9% 18 912 991% 

Rörelseresultat, Tkr -10 354 -17 622 41,2% -37 767 -54 365 30,5% -93 090 41% 

Rörelsemarginal -87,8% -1630,9%   -85,9% -524,3%   -492,2%   

Nettoresultat, Tkr -10 868 -18 494 41,2% -40 106 -56 811 29,4% -96 382 41% 

Resultat per aktie, kr -0,04 -0,13 64,9% -0,17 -0,39 55,5% -0,60 65% 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, Tkr 

-10 065 7 350 237,0% -34 456 -20 121 -71,2% -50 442 237% 

Orderingång, Tkr 11 785 7 839 50,3% 126 873 24 150 425,4% 25 969 50% 
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VD-kommentar 

Vi investerar för att möta en kraftig marknadstillväxt 

Tredje kvartalet visar på leveransförmåga under en period med globala störningar i inköpskedjan samtidigt som 
marknaden mognar mycket snabbt för att ta steget mot en fossilfri framtid. 

Påtagligt syfte – exportera klimatnytta 
Det nyss avslutade COP26 har åter satt ljuset på brådskan 
i att kraftigt minska samhällets klimatavtryck. Det är också 
något som våra målgrupper; specialfordon inom logistik 
och hamnlösningar, får upp ögonen för alltmer och som vi 
märker av i kontakterna med dem. Skillnaden är tydlig 
jämfört med hur det var för ett år sedan och förändrings-
takten och viljan att ställa om till elektrifierade fordon är 
accelererande. 

Påtagliga tecken 
Flera tecken på omställningstakten till elektrifiering med 
hjälp av litiumjonteknologin kan ses. Inte minst i 
slutkundsledet. Volvo Lastvagnar offentliggjorde en order 
på 100 elektriska lastbilar av DFDS Goes Green och 
hyrbilskoncernen Hertz beställde 100 000 Teslabilar. Båda 
dessa nyheter kom nu i oktober. Under tredje kvartalet 
2021 ökade marknadsandelen för nyregistrerade hybrid-
elbilar med laddsladd, PHEV, till 20,7 procent och rena 
elbilar, EV, till 9,8 procent inom EU. För första gången 
såldes under ett kvartal fler hybrid-el än dieseldrivna 
fordon som svarade för 17,6 procent och utvecklingen ser 
ut att accelerera. 

Tittar vi på våra kunder så kan jag konstatera att de har en 
mycket liten andel av sin tillverkning av fordon som idag är 
elektrifierat, ca 2 procent, samtidigt som vi ser att andelen 
elfordon bör nå minst 80 procent runt 2030-2035 för att nå 
de uppsatta målen enligt COP26. 

Mycket stor marknadstillväxt  
Vår adresserade marknad kan också kvantifieras mer 
påtagligt. Utgår vi från två av våra valda segment, Ground 
Support Equipment (GSE) samt terminaltraktorer 
representerar dessa ett marknadsvärde på USD 11 
miljarder 2025. 

Baserat på våra bedömningar, där vi analyserat 
potentialen hos befintliga kunder och potentiella kunder på 
denna marknad ser jag att vi har potential att växa kraftigt 
fram till år 2030. 

Jämför jag med tillgängliga prognoser från våra publika 
branschkollegor, framför allt i USA, ligger vår bedömning 
om tillväxt väl i paritet med deras. Med hänsyn till våra 
marknadsbedömningar och antaganden har vår 
omsättning en potential att nå en årlig tillväxt på ca 50-60 
procent fram till 2030.  

Investerar i utvecklings- och säljkapacitet nu 
Vår produktionskapacitet är fullinvesterad där 
produktionen kan flerfaldigas till en produktionsvolym 
motsvarande ett försäljningsvärde på 700 miljoner kronor.  

Fokus ligger nu på att fördubbla vår säljkapacitet för att ta 
vara på marknadspotentialen. Det förutsätter i sin tur att vi 
utökar vår utvecklingskapacitet med 50 procent. Detta för 
att kunna hantera en ökad volym i kundutvecklingsprojekt 
samtidigt som vi också ska vidareutveckla vårt erbjudande. 
Därför förbereder vi nu för en kapitalförstärkning. 

Fortsatt orderingång 
Orderingången ökade under kvartalet till 11,8 Mkr (7,8), 
främst bestående av uppföljningsorder från befintliga 
kunder. Orderingången är ett tecken på löpande behov 
men är till följd av covid-19 fortsatt volatil och våra kunders 
försäljning har i sin tur ännu inte stabiliserats till den 
förväntade högre efterfrågan. De påverkas också av den 
materialbrist och de långa leveranstider för komponenter 
till övriga delar av fordonsproduktionen som finns på 
marknaden vilket kan påverka orderingången. Vissa 
leveranser som var planerade under fjärde kvartalet har 
skjutits över på första kvartalet i 2022. Totalt har vi under 
perioden januari - september tagit order på 126,9 Mkr, en 
betydligt högre nivå jämfört med samma period förra året 
(24,1).  

Ökad omsättning 
Vår inriktning mot specialfordonssegmenten återspeglas i 
fortsatt ökad nettoomsättning under kvartalet till 11,8 Mkr 
jämfört med samma kvartal förra året (1,1). Ser vi på 
rullande 12 månader ligger omsättningen på 52,5 Mkr 
(17,9). Takten i vår tillverkning har ökat succesivt under 
året och effektiviseringsåtgärder har påbörjats. De 
pågående utvecklingsprojekten inom specialfordon har inte 
påverkat omsättningen nämnvärt under kvartalet men 
kommer på sikt att bidra till nya order. 

Leveranstakten hålls 
Vi har hittills kunnat hålla leveranstakten och levererar 
enligt plan på order lagda under Q1-Q3. Detta trots 
följderna av covid-19 som har fortsatt påverkan med 
komponentbrist och leveranskedjor med längre 
leveranstider till dyrare fraktkostnader. Vi följer 
utvecklingen noga samtidigt som vi håller en god 
framförhållning i vår komponentförsörjning. 

Alelion har under kvartalet bytt leverantör av battericeller. 
Tidigare importerades cellerna från Kina, medan numera 
levereras cellerna från den europeiska marknaden (EU). 
Ändringen innebär inte bara kortare leveranstider, lägre 
transportkostnader och lägre kapitalbindning utan också 
en väsentlig förbättring i företagets klimatavtryck. 
Rätt position 
Den teknologiska utvecklingen inom elektrifiering av 
specialfordon utvecklas nu i snabb takt. Vår styrka ligger i 
att genom vår egen utvecklingsavdelning se till att vi ligger 
steget före marknaden. Alelion kan därigenom erbjuda 
senast beprövade teknologi i batterisystem som är 
anpassad till kundens specifika fordon. 

Vi gör skillnad med att exportera klimatnytta och därmed 
bidra till klimatomställningen. Vi ser att marknaden är 
mogen för omställning och kan konstatera att vår position 
har tre rätt; rätt geografi – Europa, rätt timing – nu och rätt 
segment – valda specialfordon. 

 

Åsa Nordström, VD Alelion Energy Systems
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Finansiell utveckling 
 

Omsättning och orderingång 
Nettoomsättningen ökade under kvartalet till 11,8 Mkr (1,1) 
vilket är en ökning med 991% 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.  

Orderingången ökade med 50% under kvartalet till 11,8 
Mkr (7,8). Karakteristisk för orderingången under 
pandemin har varit att kunder har lagt order på tre 
månader. Från andra kvartalet har detta mönster brutits. 
Våra kunder ser att den trenden inom elektrifiering 
accelererar och har nu börjat lägga order på längre sikt för 
att säkerställa leveranser. Även order på reservdelar och 
utvecklingsprojekt visar en tydlig ökning. 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 kvartalet uppgick till -
15,1 Mkr (-17,1). Kostnadsminskningen på 12% kan 
härledas till övergången till serietillverkning samt 
pågående effektiviseringsåtgärder. 

Valutakursdifferenser i kvartalet var försumbara.  

Under kvartalet aktiverades utvecklingskostnader om 0,4 
Mkr (0,9). Avskrivningar för aktiverade 
utvecklingskostnader uppgick till -2,1 Mkr (-3,5). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital för kvartalet uppgick till -7,6 Mkr 
(-14,3). Likvida medel uppgick till 7,6 Mkr vid periodens 
slut att jämföra med 0,8 Mkr för motsvarande period 
föregående år. Outnyttjad checkkredit uppgick till 15,0 Mkr 
per 30 september 2021. 

Resultat 
Rörelseresultatet för kvartalet var -10,4 Mkr (-17,6) och 
nettoresultatet till -10,9 Mkr (-18,5) samtidigt som bolagets 
utvecklingsaktiviteter följer plan.  

Företaget har under kvartalet 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.  

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

balans- och resultaträkning i 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 30 september 
2021 till 4 933 830 kr fördelat på 246 691 455 aktier med 
ett kvotvärde om 0,02 kr.  

Transaktioner med närstående 
Fouriertransform AB har utfärdat garantier till förmån för 
bank. Tre större ägare, 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.  

Finansiering och kapitalbehov  
I samband med Alelions kraftiga expansion fortgår arbetet 
med att hitta en hållbar finansiering av pågående och 
framtida utvecklingsprojekt samt en ökning i 
rörelsekapitalet. 

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.  

Alelion genomförde under oktober 2020 en 
företrädesemission innefattande aktier och 
teckningsoptioner av serie TO2. Företrädesemissionen i 
oktober 2020 tillförde bolaget 68,2 Mkr före 
emissionskostnader. TO2 avslutades i maj 2021 och 
tillförde bolaget ytterligare 23,5 Mkr före 
emissionskostnader. 

I samband med den framgångsrika företrädesemissionen 
och nyttjande av tilläggsoptionen (TO2) förbättrades 
bolagets kortsiktiga finansieringssituation.  

Genom ägargarantier har Alelion under 2021 förlängt ett 
lån på 30 Mkr samt erhållit en rörelsekredit på 15 Mkr fram 
till 31 mars 2023. 

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 
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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  
2022-02-15 Bokslutskommuniké 2021 

2022-04-27 Delårsrapport januari – mars 2022 

2022-08-16 Delårsrapport april – juni 2022 

2022-10-27 Delårsrapport juli – september 2022 

 

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 18 nov 2021 

 

Alf Blomqvist 
Ordförande 

Anders Björnberg  
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 
 
Ordförande Alf Blomqvist tel +46 733 14 97 00 
e-post: alf@blomqvistunlimited.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 18 november 2021 kl. 08:30 CET. 

mailto:asa.nordstrom@alelion.com
mailto:christian.bergaust@alelion.com
mailto:alf@blomqvistunlimited.com
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Resultaträkning - Koncernen 
 
 juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Resultaträkning (Tkr) 2021 2020 2021 2020 2020 

            

Nettoomsättning 11 791 1 081 43 956 10 369 18 912 

Aktiverat arbete för egen räkning 366 911 2 256 5 617 6 766 

Övriga rörelseintäkter 274 4 90 125 1 023 

Summa intäkter 12 431 1 996 46 303 16 111 26 701 

         

Rörelsens kostnader           

Råvaror och förnödenheter -7 638 -2 484 -30 497 -10 206 -23 969 

Personalkostnader -7 047 -6 386 -25 068 -19 719 -31 327 

Övriga externa kostnader -4 748 -5 628 -18 479 -25 188 -29 217 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-3 352 -5 120 -10 026 -15 363 -35 277 

Summa rörelsens kostnader -22 785 -19 618 -84 070 -70 476 -119 791 

Rörelseresultat -10 354 -17 622 -37 767 -54 365 -93 090 

         

Resultat från finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 1 1 

Räntekostnader och liknande resultatposter -514 -872 -2 339 -2 447 -3 293 

Summa resultat från finansiella poster -514 -872 -2 339 -2 446 -3 292 

         

Resultat efter finansiella poster -10 868 -18 494 -40 106 -56 811 -96 382 

         

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Nettoresultat -10 868 -18 494 -40 106 -56 811 -96 382 
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Balansräkning – Koncernen 
 
Tillgångar (Tkr) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 35 682 45 799 39 684 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 0 8 529 0 

Goodwill 0 2 509 0 

     

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 23 840 27 589 26 368 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 933 1 061 1 028 

Pågående nyanläggning 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar 60 455 85 486 67 080 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager m m       

Råvaror och förnödenheter 30 484 36 413 29 209 

Förskott till leverantörer 3 379 1 063 4 592 

  33 863 37 476 33 801 

     

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 6 812 834 4 171 

Aktuella skattefordringar 1 441 1 095 410 

Övriga kortfristiga fordringar 832 1 689 2 502 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 800 405 1 725 

  10 884 4 023 8 808 
     

Kassa och bank 7 570 796 23 969 

Summa omsättningstillgångar 52 318 42 295 66 577 

     

Summa tillgångar 112 773 127 781 133 658 
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Balansräkning – Koncernen 
 

Eget kapital och skulder (Tkr) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

     

Eget kapital     

Aktiekapital 4 934 2 948 4 464 

Övrigt tillskjutet kapital 481 317 399 422 459 316 

Annat eget kapital inklusive årets resultat -429 513 -349 836 -389 407 

Summa eget kapital 56 738 52 533 74 373 
     

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 33 597 34 764 34 472 

Summa långfristiga skulder 33 597 34 764 34 472 

     

Avsättningar     

Avsättningar för garantier 3 639 3 888 3 639 

Summa avsättningar 3 639 3 888 3 639 

     

Kortfristiga skulder     

Utnyttjad checkräkningskredit 0 5 283 0 

Skulder till kreditinstitut 1 167 11 167 1 167 

Leverantörsskulder 8 081 4 103 7 654 

Övriga kortfristiga skulder 4 859 9 918 5 182 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 692 6 124 7 172 

Summa kortfristiga skulder 18 799 36 596 21 174 

     

Summa eget kapital och skulder 112 773 127 781 133 658 
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Kassaflödesanalys - Koncernen 
 

(Tkr) juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

  2021 2020 2021 2020 2020 

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -10 354 -17 622 -37 767 -54 365 -93 090 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 307 4 630 10 164 13 867 33 474 

Erhållen ränta 0 0 0 1 1 

Erlagd ränta -514 -1 273 -2 339 -3 158 -3 787 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

-7 561 -14 265 -29 942 -43 655 -63 402 

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital           

Minskning/ökning av varulager -3 1 207 -63 4 546 8 221 

Minskning/ökning av kundfordringar -495 2 969 -2 641 4 902 1 565 

Minskning/ökning av rörelsefordringar 477 1 987 564 6 092 4 645 

Minskning/ökning av leverantörsskulder -1 714 -938 -427 -4 355 -804 

Minskning/ökning av rörelseskulder -768 16 390 -1 948 12 349 -668 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 065 7 350 -34 456 -20 121 -50 442 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -118 -109 -1 121 -446 -446 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -369 -1 167 -2 279 -5 873 -7 382 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -487 -1 276 -3 400 -6 319 -7 828 

            

Finansieringsverksamheten           

Skulder till kreditinstitut -292 -292 -875 -875 -2 056 

Nyemissioner och teckningsoptioner 0 -621 22 471 -621 60 789 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -292 -913 21 596 -1 496 58 733 

            

Periodens kassaflöde -10 844 5 161 -16 260 -27 936 461 

            

Valutaförändring i likvida medel 45 4 -138 125 184 

Förändring likvida medel -10 799 5 165 -16 399 -27 811 645 

            

Likvida medel vid periodens början 18 369 -9 652 23 969 23 324 23 324 

Likvida medel vid periodens slut 7 570 -4 487 7 570 -4 487 23 969 
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Nyckeltal koncernen      

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

  2021 2020 2021 2020 2020 

Rörelsemarginal -87,8% -1630,9% -85,9% -524,3% -492,2% 

Nettomarginal -92,2% -1711,6% -91,2% -547,9% -509,6% 

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

Soliditet 50,3% 41,1% 50,3% 41,1% 55,6% 

Resultat per aktie, kr -0,04 -0,13 -0,17 -0,39 -0,60 

Eget kapital per aktie, kr 0,23 0,36 0,23 0,36 0,33 

Kassaflöde per aktie, kr -0,04 0,05 -0,11 -0,14 -0,31 

Genomsnittligt antal aktier 246 691 455 147 384 750 233 630 991 147 384 750 160 260 005 

Antal aktier vid periodens slut 246 691 455 147 384 750 246 691 455 147 384 750 223 182 620 

Medelantal anställda 38 35 37 38 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 0 68 218 

Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 -7 429 0 -7 429 

Teckningsoptioner 0 0 0 0 

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 

Nyemission 470 23 039 0 23 509 

Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 -1 038 0 -1 038 

Periodens resultat 0 0 -40 106 -40 106 

Utgående balans per 30 september 2021 4 934 481 317 -429 513 56 738 

 

Kvartalsdata 
  Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 Q1 2020 Q4 2019 

Nettoomsättning, Tkr 11 791 17 610 14 555 8 543 1 081 3 149 6 140 7 549 

Rörelseresultat, Tkr -10 354 -12 299 -15 097 -38 725 -17 622 -19 392 -17 350 -16 523 

Rörelsemarginal -87,8% -69,8% -103,7% -453,3% -1630,9% -615,8% -282,6% 218,9% 

Nettoresultat, Tkr -10 868 -13 374 -15 846 -39 571 -18 494 -20 189 -18 127 -17 139 

Nettomarginal -92,2% -75,9% -108,9% -463,2% -1711,6% -641,1% -295,2% -227,0% 

Orderingång 11 785 92 400 22 688 1 819 7 839 13 776 2 535 3 774 

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

Soliditet 50,3% 53,5% 51,9% 55,6% 41,1% 52,0% 61,6% 62,9% 

Resultat per aktie, kr -0,04 -0,06 -0,07 -0,20 -0,13 -0,14 -0,12 -0,12 

Eget kapital per aktie, kr 0,23 0,27 0,26 0,33 0,36 0,49 0,62 0,75 

Genomsnittligt antal aktier 246 691 455 231 018 898 223 182 620 198 465 923 147 384 750 147 384 750 147 384 750 147 384 750 
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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. 


