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Alelion levererar på den rekordhöga 
orderingången under 2021 och ökar 
omsättningen med 66% 

 

Första kvartalet 2022 i korthet  

• Nettoomsättningen ökade till 24,2 Mkr (14,6)  

• Orderingången minskade till 8,5 Mkr (22,7) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar ökade till -20,9 Mkr (-19,1)  

• Rörelseresultatet uppgick till -13,0 Mkr (-15,1) 

• Nettoresultatet uppgick till -13,7 Mkr (-15,8) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-18,6 Mkr (-19,7)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Händelser under kvartalet 
Alelion säkrade ytterligare order från en befintlig kund för 
8,2 Mkr. Batterierna kommer att elektrifiera diverse fordon 
för flygplatser samt logistiklösningar och skall börja 
levereras i andra halvan 2022. 

Alelion har mottagit ytterligare en utvecklingsorder från 
Cargotec gällande HIAB:s kranar. 

Händelser efter periodens utgång 
Alelion bygger toppmodernt kompetenscentrum för 
avancerad batteriteknik och rekryterar samtidigt 
spetskompetens till anläggningen i Göteborg. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal     
 jan-mars jan-mars   jan-dec 

  2022 2021   2021 

Nettoomsättning, Tkr 24 155 14 555 66,0% 53 227 

Rörelseresultat, Tkr -12 986 -15 097 14,0% -61 524 

Rörelsemarginal -53,8% -103,7%   -115,6% 

Nettoresultat, Tkr -13 709 -15 846 13,5% -65 007 

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,07 33,7% -0,22 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Tkr -18 644 -19 697 5,3% -55 647 

Orderingång, Tkr 8 500 22 688 -63,9% 183 873 
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VD-kommentar 

Omsättningsökning för första kvartalet samt investeringar för framtiden 

Alelion levererar på den rekordhöga orderingången och ökar omsättningen med 66% jmf med föregående år. 

Bra start på året 
Under första kvartalet ökade nettoomsättningen till 24,2 
Mkr (14,6) vilket är en ökning med 66%. Orderingången 
landade på 8,5 Mkr (22,7) vilket främst är ett resultat av 
den starka avslutningen 2021 där kunderna lade order 
över en längre tid framåt. Vi ser att kundernas mönster 
förändras gällande orderläggning och går mot större avtal 
med avropsorder istället för mindre volym i omgångar.  

Rörelseresultatet på -13,0 Mkr (-15,1) tyngs ner av 
planerade utökade satsningar på utveckling och sälj. 
Dessa kostnader följer vår strategiska inriktning och är i 
linje med utlovade satsningar vid senaste emissionen 
under hösten 2021. 

Pågående utvecklingsprojekt, bl.a. till Kalmar, löper på 
enligt plan och leveranser till de första fordonen sker under 
andra och tredje kvartalet.  

Marknad  
Marknaden är fortsatt stark. Där vi i höstas kunde se ett 
mindre antal genombrottsaffärer inom transportsektorn ser 
vi idag alltfler exempel på nya affärer inom Alelions utvalda 
segment. Nu börjar vi även se hur slutkunderna agerar när 
det gäller att ta ställning till utfasningen av fossila bränslen 
och utvecklingen inom elektrifiering. Ett exempel är DHL 
som i en film beskriver sitt hållbarhetsprogram med 
investeringar på 7 miljarder EUR fram till 2030. Satsningar 
på bl.a. elektrifierade fordon inom logistiksektorn som ska 
minska CO2 utsläppen från 39 till 29 miljoner ton. Här 
beskrivs hur tester genomförs för att få ut maximal nytta 
från de elektrifierade fordonen och där man idag jämför 
med fordon med dieseldrift och att man gör medvetna 
investeringar för klimatets skull. EUs beslutade program 
för att stötta en grön omställning ger nu resultat. 

Andra marknadsfaktorer som påverkar Alelion är den 
generella prisuppgången som inleddes under andra 
halvåret 2021 och som fortsatt under första kvartalet. Även 
komponentbrist försvårar bilden och då i synnerhet vad 
gäller halvledare som idag inhandlas på spotmarknaden. 
Vi har dialog med kunderna för att föra dessa kostnader 
vidare.  

Intressant att följa är att alla priser är på väg uppåt, oavsett 
bransch. Som exempel har prisökningarna på fossila 
bränslen ökat flera gånger mer än de generella ökningarna 
inom vår bransch vilket leder till en ännu högre efterfrågan 
på omställningen till elektrifierat.  

Vidareutveckling av vår kompetens för att stärka vår 
strategiska position 
För att driva utvecklingen ytterligare framåt när det gäller 
optimering av elektrifierade fordon så tar vi initiativ till att 
skapa ett kompetenscentrum kring dessa frågor. Vi stärker 
vår befintliga kunskap genom att investera i ett nytt 
celltestlabb, analys av data från befintliga batterier i fält, 
och vårt egenutvecklade BMS (Battery Management 
System). Vi satsar även på kompetensförstärkning inom 

de områden som vi ser som våra kärnområden; avancerad 
batteriteknik, hårdvara, mjukvara och systemkunskap. Vi 
kommer under året dubblera vårt team inom system och 
verifiering. 

Denna investering som är i storleksordningen 10 Mkr över 
2022-23, är ett viktigt steg helt i linje med vår strategi. 
Information kring batteriernas och fordonens användning 
kopplat till kunskapen om battericeller och livslängdsfrågor 
kommer ge svar på hur vi bäst optimerar hela 
batterisystemet för både kundens användande och ur ett 
energioptimeringsperspektiv var även second life spelar en 
väsentlig roll. Då våra kunder har fordon som ställer höga 
krav gällande dygnet-runt-drift, ofta i krävande miljö med 
temperatursvängningar, vibrationer och yttre påfrestningar 
krävs egen utveckling och kunskap kring dessa frågor. 

Förstärkning av nyckelkompetenser  
På en kompetensmarknad som idag är het och där 
konkurrensen är stor är jag väldigt stolt att inom kort 
välkomna två nya kollegor i vår ledningsgrupp. En CTO 
som med sin bakgrund inom mjukvara, hårdvara och 
teknik kopplat till fordonsbranschen kommer stärka vårt 
tekniska team och skapa innovationskraft för framtiden. I 
rollen som Head of Product välkomnar vi en kollega med 
internationell erfarenhet, närmast från ett börsnoterat 
bolag var han har byggt upp ett lönsamt produktområde. 
Med fokus på att förbättra lönsamheten i vår 
produktportfölj kommer den erfarenheten väl till pass.   

Våra nya kolleger kommer inte endast in med gedigen 
kompetens utan även visioner, drivkraft och personliga 
egenskaper som vi kommer att uppskatta mycket. 

Utmaningarna kring kompetensbrist är stora inom 
branschen men Alelion har med sin specialistroll inom 
batteriteknik en fantastisk grund att stå på för att nu ta 
nästa kliv. Med vår långa erfarenhet har vi idag ett unikt 
erbjudande där vi utbildar våra kunder och slutkunder. För 
mig är det otroligt motiverande att vara med och driva den 
kompetensuppbyggnad som krävs för att målen inom 
elektrifiering av fordon kan ske de kommande åren. Något 
som krävs om vi alla ska kunna ta del av en fossilfri miljö.  

 

 

Åsa Nordström, VD Alelion Energy Systems
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Finansiell utveckling 
 

Omsättning och orderingång 
Nettoomsättningen ökade för kvartalet till 24,2 Mkr (14,6) 
vilket är en ökning med 66% jämfört med motsvarande 
period föregående år. Den högre nettoomsättningen 
kommer från våra specialfordonstillverkande kunder som 
märker av en markant ökning i slutkunders efterfrågan av 
elektrifierade fordon.  

Orderingången under kvartalet låg på 8,5 Mkr (22,7). 
Sammantaget tog Alelion order på 184 Mkr under 2021. 
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. Alla order ligger inom våra tre strategiskt 
viktiga segment inom off-highway-fordon; terminaltraktorer, 
Ground Support Equipment och byggnadsmaskiner. 

Våra kunder ser att trenden inom elektrifiering accelererar 
och lägger order på längre sikt för att säkerställa 
leveranser. Volymuppgången förväntas fortsätta 
accelerera i samband med att trycket på klimatsmarta 
lösningar sprider sig globalt. Detta kommer på sikt att 
påskynda elektrifiering som är ett långsiktigt och hållbart 
alternativ till fossila bränslen. 

Kostnader 
Rörelsens kostnader för personal, övriga externa 
kostnader och avskrivningar under kvartalet uppgick till -
20,9 Mkr (-19,1). Kostnadsökningen kan härledas till 
planerade utökade satsningar på utveckling samt marknad 
och sälj.  

Valutakursdifferenser under verksamhetsåret var 
försumbara.  

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

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital för helåret uppgick till -18,6 Mkr 
(-19,7). Likvida medel uppgick till 9,6 Mkr vid periodens 
slut att jämföra med 1,9 Mkr för motsvarande period 
föregående år. Outnyttjad checkkredit uppgick till 15,0 Mkr 
per 31 mars 2022. 

Resultat 
Råvaror och förnödenheter i procent av nettoomsättningen 
låg på 70,3% för kvartalet mot 78,5% för motsvarande 
period föregående år, vilket ger en marginalförbättring om 
8,5 procentenheter. Rörelseresultatet för kvartalet var -
13,0 Mkr (-15,1) och nettoresultatet -13,7 Mkr (-15,8) 
samtidigt som bolagets utvecklingsaktiviteter följer plan. 

 

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. 

Aktien 
Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq 
Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 Mars 2022 
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 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 har under 2020 och 2021 genomfört tre lyckade 
emissioner som tillsammans har tillfört bolaget 137,1 Mkr 
före emissionskostnader. I november 2021 genomfördes 
den senaste, en 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 
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 sexmånadersperiod 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 
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och styrelsens bedömning är att de aktiviteter som nu 
planeras har en god sannolikhet att lyckas. 

Pågående oroligheter i Europa 
Alelion har ingen omsättning på vare sig på den ryska eller 
ukrainska marknaden. Ingående råvaror och komponenter 
i vår tillverkning av batterier härstammar varken från 
Ryssland eller Ukraina. Det finns en generell osäkerhet på 
marknaden förorsakat av den pågående konflikten. 
Osäkerheten har tills nu inte påverkat företagets affärer. 

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 2021. 

Bolaget lämnar inga prognoser. 

Bolagets redovisnings- och värderingsprinciper 
Alelion Energy Systems AB:s delårsrapport har upprättats 
enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). Enligt ÅRL kap 7, § 3 a avges 
årsredovisning för moderbolaget och inte koncern, då 
dotterbolag ej är väsentliga. Redovisningsprinciperna är 
oförändrade i jämförelse med föregående år. 

I övrigt hänvisas till de redovisningsprinciper som 
tillämpades i årsredovisningen för 2021 som gäller för 
moderbolaget och koncernen. 

Finansiell kalender  
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 27 april 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 27 april 2022 kl. 08:30 CET. 

 

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

Resultaträkning (Tkr) 2022 2021 2021 

        

Nettoomsättning 24 155 14 555 53 227 

Aktiverat arbete för egen räkning 209 859 2 551 

Övriga rörelseintäkter 499 -19 239 

Summa intäkter 24 864 15 395 56 016 

      

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter -16 991 -11 424 -43 878 

Personalkostnader -9 371 -8 740 -34 235 

Övriga externa kostnader -8 217 -7 002 -26 076 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-3 271 -3 326 -13 352 

Summa rörelsens kostnader -37 850 -30 492 -117 540 

        

Rörelseresultat -12 986 -15 097 -61 524 

      

Resultat från finansiella poster      

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter -723 -749 -3 483 

Summa resultat från finansiella poster -723 -749 -3 483 

        

Resultat efter finansiella poster -13 709 -15 846 -65 007 

      

Skatt på årets resultat 0 0 0 

Nettoresultat -13 709 -15 846 -65 007 

 
  

 
  

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,07 -0,25 

Genomsnittligt antal aktier 291 327 979 223 182 620 255 494 659 

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

Tillgångar (Tkr) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 32 048 38 450 33 913 

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 22 053 26 049 23 199 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 869 997 901 

Pågående nyanläggning 154 0 154 

     

Finansiella anläggningstillgångar       

Aktier i dotterbolag 50 50 50 

Fordringar dotterbolag 0 410 0 

Summa anläggningstillgångar 55 173 65 955 58 216 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager m m       

Råvaror och förnödenheter 28 920 26 938 28 901 

Förskott till leverantörer 3 382 6 129 2 525 

  32 301 33 067 31 426 

     

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 13 438 7 468 5 408 

Aktuella skattefordringar 1 133 955 1 683 

Övriga kortfristiga fordringar 3 753 1 914 2 774 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 909 1 666 2 457 

  20 232 12 003 12 322 

     

Kassa och bank 9 634 1 780 29 059 

Summa omsättningstillgångar 62 168 46 850 72 806 

        

Summa tillgångar 117 341 112 805 131 022 
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Balansräkning 
 

Eget kapital och skulder (Tkr) 2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31 

     

Eget kapital     

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 5 827 4 464 5 827 

Fond för utvecklingsutgifter 32 051 38 450 33 916 

Summa bundet eget kapital 37 877 42 913 39 742 

     

     

Fritt eget kapital       

Överkursfond 492 351 420 456 490 486 

Balanserad vinst eller förlust -454 001 -388 994 -388 994 

Periodens vinst eller förlust -13 709 -15 846 -65 007 

Summa fritt eget kapital 24 641 15 617 36 485 

Summa eget kapital 62 518 58 530 76 227 

     

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 33 014 34 181 33 306 

Summa långfristiga skulder 33 014 34 181 33 306 

     

Avsättningar       

Avsättningar för garantier 3 639 4 010 3 639 

Summa avsättningar 3 639 4 010 3 639 

     

Kortfristiga skulder       

Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 

Skulder till kreditinstitut 1 167 1 167 1 167 

Leverantörsskulder 10 309 6 696 9 159 

Övriga kortfristiga skulder 2 145 2 270 1 086 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 549 5 952 6 440 

Summa kortfristiga skulder 18 170 16 085 17 851 

     

Summa eget kapital och skulder 117 341 112 805 131 022 
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Kassaflödesanalys 
 

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

  2022 2021 2021 

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat -12 986 -15 097 -61 524 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3 532 3 284 13 352 

Erhållen ränta 0 0 0 

Erlagd ränta -723 -336 -3 016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

-10 177 -12 149 -51 188 

        

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital       

Minskning/ökning av varulager -875 734 2 375 

Minskning/ökning av kundfordringar -8 030 -3 296 -1 237 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -231 102 -2 257 

Minskning/ökning av leverantörsskulder 1 150 -957 1 407 

Minskning/ökning av rörelseskulder -480 -4 131 -4 747 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -18 644 -19 697 -55 647 

        

Investeringsverksamheten       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -882 -1 834 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -228 -859 -2 603 

Avkonsolidering dotterbolag 0 0 410 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -228 -1 741 -4 028 

        

Finansieringsverksamheten       

Skulder till kreditinstitut -292 -292 -1 167 

Nyemissioner och teckningsoptioner 0 0 66 859 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -292 -292 65 692 

        

Periodens kassaflöde -19 164 -21 729 6 017 

        

Valutaförändring i likvida medel -261 0 -467 

Förändring likvida medel -19 424 -21 729 5 550 

        

Likvida medel vid periodens början 29 059 23 969 23 509 

Likvida medel vid periodens slut 9 634 2 240 29 059 
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Nyckeltal jan-mars jan-mars jan-dec 

  2022 2021 2021 

Rörelsemarginal -53,8% -103,7% -115,6% 

Nettomarginal -56,8% -108,9% -122,1% 

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. 

Soliditet 69,9% 51,9% 58,2% 

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,07 -0,22 

Eget kapital per aktie, kr 0,44 0,26 0,26 

Kassaflöde per aktie, kr -0,07 -0,09 -0,19 

Genomsnittligt antal aktier 291 327 979 223 182 620 245 575 431 

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

Medelantal anställda 41 36 39 

 

Förändring i eget kapital Aktiekapital 
Fond för 

utvecklings 
utgifter 

Överkursfond Fritt eget kapital 
Summa eget 

kapital 

Eget kapital 2020-12-31 (tkr) 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 (tkr) 5 827 33 916 490 486 -454 001 76 227 

Omföring från fritt EK till fond för utv. utg. 0 -1 865 1 865 0 0 

Årets resultat 0 0 0 -13 709 -13 709 

Eget kapital 2022-03-31 (tkr) 5 827 32 051 492 351 -467 710 62 518 

 

 

Kvartalsdata  Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 Q1 2021 Q4 2020 Q3 2020 Q2 2020 

Nettoomsättning, Tkr 24 155 9 270 11 791 17 610 14 555 8 543 1 081 3 149 

Rörelseresultat, Tkr -12 986 -24 050 -10 354 -12 299 -15 097 -38 725 -17 622 -19 392 

Rörelsemarginal -53,8% -259,4% -87,8% -69,8% -103,7% -453,3% -1630,9% -615,8% 

Nettoresultat, Tkr -13 709 -25 056 -10 868 -13 374 -15 846 -39 571 -18 494 -20 189 

Nettomarginal -56,8% -270,3% -92,2% -75,9% -108,9% -463,2% -1711,6% -641,1% 

Orderingång 8 500 57 000 11 785 92 400 22 687 1 819 22 688 13 776 

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

Soliditet 69,9% 58,2% 50,3% 53,5% 51,9% 55,6% 41,1% 52,0% 

Resultat per aktie, kr -0,05 -0,09 -0,04 -0,06 -0,07 -0,20 -0,13 -0,14 

Eget kapital per aktie, kr 0,44 0,26 0,23 0,27 0,26 0,33 0,36 0,49 

Genomsnittligt antal aktier 291 327 979 261 570 296 246 691 455 231 018 898 223 182 620 198 465 923 147 384 750 147 384 750 
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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. 


