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Fjärde kvartalet 2021 i korthet  

• Nettoomsättningen ökade till 9,3 Mkr (8,5)  

• Orderingången ökade till 57,0 Mkr (1,8) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar minskade till -20,1 Mkr (-35,6)  

• Rörelseresultatet uppgick till -24,1 Mkr (-38,7) 

• Nettoresultatet uppgick till -25,1 Mkr (-39,6) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-21,2 Mkr (-31,2)  

 

Helåret 2021 i korthet 

• Nettoomsättningen ökade till 53,2 Mkr (18,9) 

• Orderingången ökade till 183,9 Mkr (26,0) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar minskade till -73,6 Mkr (-95,8)  

• Rörelseresultatet uppgick till -61,5 Mkr (-93,1) 

• Nettoresultatet uppgick till -65,0 Mkr (-96,4) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till      

-55,7 Mkr (-50,4)

 

 

Händelser under fjärde kvartalet 2021 
Den 17 december publicerade Alelion att företaget tagit sin 
hittills största order på sin största kund Terberg, med 38 
Mkr. 

Orderingången för fjärde kvartalet 2021 är det bästa fjärde 
kvartal i bolagets historia och uppgår till 57 Mkr. I kvartalet 
har Alelion tagit order inom alla våra tre strategiskt viktiga 
segment inom specialfordon; terminaltraktorer, Ground 
Support Equipment och byggnadsmaskiner. 

Alelion säkrade lånefinansiering genom förlängning av lån 
och krediter på totalt 45 Mkr som löper fram till mars 2023. 

Under fjärde kvartalet genomfördes en riktad nyemission 
som tillförde bolaget 46 Mkr före avdrag för 
emissionskostnader. 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under året 
Sammantaget har vi tagit order på 184 Mkr under 2021, 
varav en del har levererats under det gångna året. Detta är 
i nivå med bolagets historiskt högsta orderingång som 
skedde 2018. Orderstocken vi tar med oss för framtida 
leveranser är 113 Mkr för 2022 och 25 Mkr för 2023 och 
senare. 

Alelion tog sin hittills största order på 53 Mkr och den 
första som sträcker sig över flera år. Den avser Kalmar för 
elektrifiering av deras specialfordon och sträcker sig över 
fyra år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal okt-dec okt-dec   jan-dec jan-dec  

  2021 2020   2021 2020   

Nettoomsättning, Tkr 9 270 8 543 8,5% 53 227 18 912 181,4% 

Rörelseresultat, Tkr -24 050 -38 725 37,9% -61 524 -93 090 33,9% 

Rörelsemarginal -259,4% -453,3%   -115,6% -492,2%   

Nettoresultat, Tkr -25 056 -39 571 36,7% -65 007 -96 382 32,6% 

Resultat per aktie, kr -0,09 -0,20 56,9% -0,22 -0,60 62,9% 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, Tkr 

-21 191 -31 213 32,1% -55 647 -50 442 -10,3% 

Orderingång, Tkr 57 000 1 819 3 033,6% 183 873 25 969 608,0% 
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VD-kommentar 

Starkt avslut som summerar ett framgångsrikt år 

Med en orderingång i nivå med Alelions tidigare rekordår visar vi att det långsiktiga arbetet med att ställa om 
affärerna nu ger resultat. Vi går in i det nya året med en samlad orderstock på 138 Mkr.

Stark orderingång och klart förbättrad omsättning 
Under fjärde kvartalet ökade orderingången till 57,0 Mkr 
(1,8) vilket gör att 2021 kan summeras som ett av Alelions 
bästa år någonsin med en total orderingång på 184 Mkr 
(26,0). Ökningen av orderingång ligger före omsättningen 
men även här visar vi på en klar förbättring jämfört med 
året innan. Nettoomsättningen ökade till 53,2 Mkr (18,9). 
Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 9,3 Mkr 
(8,5) trots att leveranser skjutits över till kommande period 
då våra kunder inte avropat i den takt som var planerat 
initialt.  

Ökad elektrifieringstakt i våra valda marknadssegment  
Den ökade omställningen mot elektrifiering i form av 
elektriska drivlinor och hybridlösningar som även den 
tyngre industrin visat tecken på under tidigare kvartal syns 
nu även i de segment som Alelion fokuserar på. 
Marknaden efterfrågar i allt högre grad fossilfri drift vilket 
resulterar i fler förfrågningar som bekräftar den potential 
som vi under året siktat mot.  

Vi ser fortsatt följande segment inom specialfordon som 
relevanta för Alelion. Hamnapplikationer med 
terminaltraktorer och truckar, flygplatsapplikationer med 
Ground Support Equipment och byggnadsmaskiner. 
Elektrifieringsgraden är än så länge på en låg nivå, ca  
2 procent av fordonsflottan, men tillväxttakten hög och 
potentialen stor.  

Stor potential 
Vi har arbetat igenom vår strategi under året där vi visar 
på den stora potential som finns inom valda segment. 
Under arbetets gång har vi därigenom kvantifierat 
möjligheterna för en möjlig tillväxttakt framåt. Vår 
bedömning ligger fortsatt kvar i att vi har potential att nå en 
årlig omsättningstillväxt på ca 50-60 procent fram till 2030. 

Kapitalförstärkning ger utrymme för satsningar 
Under fjärde kvartalet genomfördes en riktad nyemission 
med önskat resultat. Emissionen tillförde bolaget 46 Mkr 
före avdrag för emissionskostnader och tillförde en 
breddning av ägarbilden, där First Venture Sweden kliver 
in som den idag fjärde största ägaren med ca 5 procent av 
aktierna.  

Kapitalförstärkningen ger utrymme att genomföra de 
satsningar som påbörjats inom sälj och marknad men som 
nu även sker inom framför allt utveckling. Här kommer vi 
att fortsätta med satsningar och investeringar i både 
utrustning och kompetens.   

Tillverkning och kapacitet för tillväxt 
Vår tillverkningskapacitet har långt kvar till sin övre gräns 
och vi har en infrastruktur som är mogen för en 

mångdubbling av omsättningen. Trots en ökad omsättning 
ligger personal- och externa kostnader kvar på samma 
nivå -60,3 Mkr (-60,5). Även investeringarna låg kvar på en 
blygsam nivå under 2021.  

Tillbakablick som bekräftar vårt fokus 
Ser jag tillbaka på de senaste två åren har vi följt den plan 
som sattes upp hösten 2019. Vi fokuserade då på 
kostnadsbesparingar samt att prioritera rätt för att klara av 
att göra en omstart på en ny, högre nivå. Högre nivå 
utifrån att vår fabrik var på plats och nya tekniska lösningar 
inom högspända batterisystem togs fram. Under denna 
period har även världen skakats av covid-19 pandemin 
vilket ställt ytterligare krav på flexibilitet och uthållighet. 
Prioriteringar som gjordes då har nu bekräftats vara rätt 
och de under 2021 utökade satsningarna på valda 
segment och kunder ger nu resultat. Detta kan även 
summeras i vår projektöversikt där vi nu har fyra 
batterisystem i serietillverkning och en jämn fördelning av 
projekt i utvecklingens olika faser. 

 
Exportera klimatnytta 
Europas länder har sedan tidigare enats om satsningar för 
att driva utvecklingen framåt mot fossilfri drift och lägre 
koldioxidutsläpp för att nå uppsatta klimatmål. I dagarna 
presenterade regeringen en elektrifieringsstrategi för en 
historisk klimatomställning. Satsningar som ska säkra en 
trygg, konkurrenskraftig och hållbar elförsörjning men även 
framtidens gröna jobb.  

 

 

Åsa Nordström, VD Alelion Energy Systems
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Finansiell utveckling 
 

Omsättning och orderingång 
Nettoomsättningen ökade för helåret till 53,2 Mkr (18,9) 
vilket är en ökning med 181% 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 under året ökade från 26 Mkr i 2020 till 184 
Mkr i 2021 vilket är en uppgång med 608%. Karakteristisk 
för orderingången i 2020 och under början av 2021 var att 
kunder lade order på kort sikt. Från andra kvartalet 2021 
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 året uppgick till -73,6 
Mkr (-95,8). Kostnader för råvaror och förnödenheter har 
belastats med en nedskrivning om 9,9 Mkr för förra 
generations batterier. Externa kostnader och kostnader för 
personal uppgick till -60,3 Mkr (-60,5). Övergång till 
serietillverkning och utveckling av befintliga och nya 
kundprojekt har enligt plan fortsatt utan att höja 
kostnadsmassan i företaget. 

Valutakursdifferenser under verksamhetsåret var 
försumbara.  

Under verksamhetsåret aktiverades utvecklingskostnader 
om 2,6 Mkr (6,2). Avskrivningar för aktiverade 
utvecklingskostnader uppgick till -8,4 Mkr (-14,0). 

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital för helåret uppgick till -51,2 Mkr 
(-63,4). Likvida medel uppgick till 29,1 Mkr vid periodens 
slut att jämföra med 23,9 Mkr i 2020. Outnyttjad 
checkkredit uppgick till 15,0 Mkr per 31 december 2021. 

Resultat 
Rörelseresultatet för kvartalet var -24,1 Mkr (-38,7) och 
nettoresultatet till -25,1 Mkr (-39,6) samtidigt som bolagets 
utvecklingsaktiviteter följer plan. För helåret uppgick 
rörelseresultatet till -61,5 Mkr (-93,1) och nettoresultatet till 
-65,0 Mkr (-96,4). Korrigerat för nedskrivningen uppgick 
nettoresultatet för helåret till -55,1 Mkr. 

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

Nedskrivningar 
Företaget har beslutat att skriva ner lagervärdet på förra 
generationens batterier till 0. Nedskrivningen på 9,9 Mkr 
genomfördes i samband med årsbokslutet. 

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 moderbolaget.  

Aktier och teckningsoptioner 
Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq 
Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 januari 2021 
till 5 826 560 kr fördelat på 291 327 979 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 
och anses vara marknadsmässig.  

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 november 2021 genomfördes en ny 
företrädesemission som tillförde bolaget 46,0 Mkr före 
emissionskostnader. 

I samband med de framgångsrika företrädesemissionerna 
har bolagets kortsiktiga finansieringssituation förbättrats.  

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 
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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  
2022-04-27 Delårsrapport januari – mars 2022 

2022-04-27 Årsstämma 2022 

2022-08-16 Delårsrapport april – juni 2022 

2022-10-27 Delårsrapport juli – september 2022 

 

Revisorernas granskning 
Denna bokslutsrapport har ej 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 15 februari 2022 

 

 

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 15 februari 2022 kl. 08:30 CET. 

 

 

mailto:asa.nordstrom@alelion.com
mailto:christian.bergaust@alelion.com
mailto:alf@blomqvistunlimited.com
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Resultaträkning moderbolaget 
 
 okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

Resultaträkning (Tkr) 2021 2020 2021 2020 

          

Nettoomsättning 9 270 8 543 53 227 18 912 

Aktiverat arbete för egen räkning 295 1 148 2 551 6 766 

Övriga rörelseintäkter 10 898 239 1 023 

Summa intäkter 9 575 10 589 56 016 26 701 

       

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter -13 536 -13 763 -43 878 -23 969 

Personalkostnader -9 166 -9 300 -34 235 -31 327 

Övriga externa kostnader -7 597 -6 337 -26 076 -29 217 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-3 326 -19 914 -13 352 -35 277 

Summa rörelsens kostnader -33 626 -49 314 -117 540 -119 791 

          

Rörelseresultat -24 050 -38 725 -61 524 -93 090 

       

Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 1 

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 006 -846 -3 483 -3 293 

Summa resultat från finansiella poster -1 006 -846 -3 483 -3 291 

          

Resultat efter finansiella poster -25 056 -39 571 -65 007 -96 382 

       

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

Nettoresultat -25 056 -39 571 -65 007 -96 382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



6 (10) 

 

           Bokslutskommuniké 2021  

 

Balansräkning moderbolaget 
 

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

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 33 913 39 684 

Patent, licenser samt liknande rättigheter 0 0 

Goodwill 0 0 

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 23 199 26 368 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 901 1 028 

Pågående nyanläggning 154 0 

    

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier i dotterbolag 50 50 

Fordringar dotterbolag 0 410 

Summa anläggningstillgångar 58 216 67 540 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m     

Råvaror och förnödenheter 28 901 29 209 

Förskott till leverantörer 2 525 4 592 

  31 426 33 801 

    

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 5 408 4 171 

Aktuella skattefordringar 1 683 410 

Övriga kortfristiga fordringar 2 774 2 502 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 457 1 725 

  12 322 8 808 

    

Kassa och bank 29 059 23 509 

Summa omsättningstillgångar 72 806 66 117 

      

Summa tillgångar 131 022 133 658 
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Balansräkning moderbolaget 
 

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

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 5 827 4 464 

Fond för utvecklingsutgifter 33 916 39 684 

Summa bundet eget kapital 39 742 44 148 

    

    

Fritt eget kapital     

Överkursfond 490 486 419 222 

Balanserad vinst eller förlust -388 994 -292 612 

Periodens vinst eller förlust -65 007 -96 382 

Summa fritt eget kapital 36 485 30 228 

     

Summa eget kapital 76 227 74 376 

    

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 33 306 34 472 

Summa långfristiga skulder 33 306 34 472 

    

Avsättningar     

Avsättningar för garantier 3 639 3 639 

Summa avsättningar 3 639 3 639 

    

Kortfristiga skulder     

Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 

Skulder till kreditinstitut 1 167 1 167 

Leverantörsskulder 9 159 7 654 

Övriga kortfristiga skulder 1 086 5 182 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 440 7 169 

Summa kortfristiga skulder 17 851 21 171 

    

Summa eget kapital och skulder 131 022 133 658 
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Kassaflödesanalys  
 

    
(Tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

  2021 2020 2021 2020 

Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat -24 050 -38 725 -61 524 -93 090 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 655 19 606 13 352 33 474 

Erhållen ränta 0 0 0 1 

Erlagd ränta -676 223 -3 016 -3 787 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-21 071 -18 896 -51 188 -63 402 

          

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital         

Minskning/ökning av varulager 2 437 3 675 2 375 8 221 

Minskning/ökning av kundfordringar 1 404 -3 337 -1 237 1 565 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -2 821 -1 448 -2 257 4 645 

Minskning/ökning av leverantörsskulder 1 834 3 551 1 407 -804 

Minskning/ökning av rörelseskulder -2 974 -14 758 -4 747 -668 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -21 191 -31 213 -55 647 -50 442 

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -713 0 -1 834 -446 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -324 -1 509 -2 603 -7 382 

Avkonsolidering dotterbolag 410 0 410 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -627 -1 509 -4 028 -7 828 

          

Finansieringsverksamheten         

Skulder till kreditinstitut -292 -292 -1 167 -2 056 

Nyemissioner och teckningsoptioner 44 387 61 410 66 859 60 789 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 44 096 61 119 65 692 58 733 

          

Periodens kassaflöde 22 278 28 397 6 017 461 

          

Valutaförändring i likvida medel -329 59 -467 184 

Förändring likvida medel 21 949 28 456 5 550 645 

          

Likvida medel vid periodens början 7 110 -4 947 23 509 22 864 

Likvida medel vid periodens slut 29 059 23 509 29 059 23 509 
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Nyckeltal okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

  2021 2020 2021 2020 

Rörelsemarginal -259,4% -453,3% -115,6% -492,2% 

Nettomarginal -270,3% -463,2% -122,1% -509,6% 

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

Soliditet 58,2% 65,8% 58,2% 55,6% 

Resultat per aktie, kr -0,09 -0,20 -0,22 -0,60 

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

Kassaflöde per aktie, kr -0,07 -0,14 -0,19 -0,23 

Genomsnittligt antal aktier 261 570 296 198 465 923 245 575 431 160 260 005 

Antal aktier vid periodens slut 291 327 979 223 182 620 291 327 979 223 182 620 

Medelantal anställda 37 36 39 38 

 

Förändring i eget kapital Aktiekapital 

Fond för 

utvecklings 
utgifter 

Överkursfond 
Fritt eget 

kapital 

Summa eget 

kapital 

Eget kapital 2019-12-31 2 948 46 350 353 283 -292 612 109 968 

Omföring från fritt EK till fond för utv utg 0 -2 551 2 551 0 0 

Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 0 -7 429 0 -7 429 

Nyemission 2020 1 516 0 66 702 0 68 218 

Nedskrivning av Energy Management 0 -4 115 4 115 0 0 

Årets resultat 0 0 0 -96 382 -96 382 

Eget kapital 2020-12-31 4 464 39 684 419 222 -388 994 74 376 

Omföring från fritt EK till fond för utv utg 0 -5 768 5 768 0 0 

Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 0 -3 072 0 -3 072 

Teckningsoptioner 2021-05 470 0 23 039 0 23 509 

Nyemission 2021-11 893 0 45 529 0 46 422 

Årets resultat 0 0 0 -65 007 -65 007 

Eget kapital 2021-12-31 5 827 33 916 490 486 -454 001 76 227 

 

 

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

Nettoomsättning, Tkr 9 270 11 791 17 610 14 555 8 543 1 081 3 149 6 140 

Rörelseresultat, Tkr -24 050 -10 354 -12 299 -15 097 -38 725 -17 622 -19 392 -17 350 

Rörelsemarginal -259,4% -87,8% -69,8% -103,7% -453,3% -1630,9% -615,8% -282,6% 

Nettoresultat, Tkr -25 056 -10 868 -13 374 -15 846 -39 571 -18 494 -20 189 -18 127 

Nettomarginal -270,3% -92,2% -75,9% -108,9% -463,2% -1711,6% -641,1% -295,2% 

Orderingång 57 000 11 785 92 400 22 688 1 819 7 839 13 776 2 535 

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

Soliditet 58,2% 50,3% 53,5% 51,9% 55,6% 41,1% 52,0% 61,6% 

Resultat per aktie, kr -0,09 -0,04 -0,06 -0,07 -0,20 -0,13 -0,14 -0,12 

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

Genomsnittligt antal aktier 261 570 296 246 691 455 231 018 898 223 182 620 198 465 923 147 384 750 147 384 750 147 384 750 
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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. 


