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Alelion fortsätter tillväxtresan och ökar 
omsättningen med 50% för första 
halvåret jämfört med 2021 

 

Andra kvartalet 2022 i korthet  

• Nettoomsättningen ökade till 24,1 Mkr (17,6)  

• Orderingången minskade till 0,0 Mkr (92,4) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar ökade till -24,8 Mkr (-19,4)  

• Rörelseresultatet uppgick till -16,4 Mkr (-12,3) 

• Nettoresultatet uppgick till -18,8 Mkr (-13,4) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-19,5 Mkr (-4,2)  

 

Första halvåret 2022 

• Nettoomsättningen ökade till 48,3 Mkr (32,2) 

• Orderingången minskade till 8,5 Mkr (115,1) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar ökade till -45,6 Mkr (-38,4)  

• Rörelseresultatet uppgick till -29,9 Mkr (-27,4) 

• Nettoresultatet uppgick till -32,5 Mkr (-29,2) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-38,2 Mkr (-23,9)  
 

 

 

 

 

 

Händelser efter periodens utgång 
I juli 2022 genomfördes en företrädesemission om 
10 000 000 aktier som tillförde bolaget 8,0 Mkr före 
emissionskostnader. Emissionen genomfördes till aktiens 
genomsnittskurs på transaktionsdagen. Styrelsen har 
mandat att genomföra ytterligare emissioner om 62 831 
995 aktier. 

Avtal om ett brygglån har ingåtts med Pegroco Invest AB. 
Brygglånet är på 5 Mkr. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nyckeltal 
        

 apr-jun apr-jun   jan-jun jan-jun  jan-dec 
 

  2022 2021   2022 2021   2021   

Nettoomsättning, Tkr 24 149 17 610 37,1% 48 305 32 166 50,2% 53 227 37% 

Rörelseresultat, Tkr -16 398 -12 299 -33,3% -29 899 -27 396 -9,1% -61 524 -33% 

Rörelsemarginal -67,9% -69,8%   -61,9% -85,2%   -115,6%   

Nettoresultat, Tkr -18 831 -13 374 -40,8% -32 533 -29 220 -11,3% -64 816 -41% 

Resultat per aktie, kr -0,06 -0,06 -11,6% -0,11 -0,13 13,2% -0,26 -12% 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, Tkr 

-19 551 -4 244 -360,6% -38 192 -23 921 -59,7% -55 647 -361% 

Orderingång, Tkr 0 92 400 -100,0% 8 500 115 088 -92,6% 183 873 -100% 
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VD-kommentar 

Ökad omsättning och tillväxt men med kortsiktiga bakslag  

Stark tillväxt trots komponentbrist hos kunder som lett till försenade utleveranser till slutkund  

Alelion fortsätter tillväxtresan och ökar omsättningen 

Nettoomsättningen ökade för kvartalet till 24,1 Mkr (17,6) 
vilket är en ökning med 37% jämfört med motsvarande 
period föregående år. Rörelsens kostnader för personal, 
övriga externa kostnader och avskrivningar under kvartalet 
uppgick till -24,8 Mkr (-19,4). Kostnadsökningen kan 
härledas till planerade utökade satsningar på utveckling 
samt marknad och sälj vilket ligger helt i linje med vår 
kommunicerade strategi.  

Förändring av befintliga kunders orderläggning 

Traditionell orderläggning hos befintliga kunder ersätts nu 
av långsiktiga leveransprognoser med sex månaders 
orderläggning och ytterligare nio månaders prognos. 
Positivt här är att prognoserna överstiger initiala order.  

Orderingången på nya kunder har varit svag vilket 
förklaras av att processerna är långa och marknaden har 
under året varit volatil vilket skapat osäkerhet hos både 
slutkunder och kunder. 

Över första halvåret 2022 har vi uppnått en tillväxt på ca 
50% jämfört med samma period förra året. 

 

Enligt ovan modell har under andra kvartalet ytterligare två 
projekt gått från prototyp till serietillverkning. Projekt som 
nu lanserats globalt av våra kunder. Under kvartalet har 
förserie levererats för att under tredje och fjärde kvartalet 
övergå i planerad produktion. 

Marknad 

Liksom för de större tillverkarna i automotivebranschen har 
många mindre tillverkare också problem med tillgången till 
olika slags komponenter. Ett tillverkningssystem som fram 
till nu varit uppbyggt kring så liten lagerhållning som möjligt 
ökar känsligheten. Våra kunder signalerar fulla 
orderböcker men har trots detta varit tvungna att skjuta 
tillverkning framåt. Detta har för vår del påverkat oss 
genom uppskjutna leveranser av 13 Mkr under andra 
kvartalet. Det påverkar i sin tur även vår kapitalbindning 
negativt. Prisökningar har signalerats inom alla områden; 
produkter liksom tjänster under kvartalet. De senaste 
månaderna har vi sett en vändande trend för vissa råvaror 
som på sikt kommer att påverka inköpspriser positivt. Trots 
kortsiktiga bakslag som påverkats av komponentbrist så 
har våra kunder fulla orderböcker och försäljningen av 
elektrifierade fordon ökar. Tillverkningsmässigt är vi redo 
att leverera denna volym och mer därtill och vi fortsätter 
optimera våra processer och effektivisera vår produktion. 
 

Likviditet 

Besluten från kunderna har påverkat oss negativt på kort 
sikt då vi inte fått leverera ut produkter i den takt vi 
planerat. Viktigt att komma ihåg att leveranserna inte är 
inställda utan försenade till sista kvartalet 2022 samt första 
kvartalet 2023. 

Kundfordringar motsvarande 16,8 Mkr ligger för betalning 
under kommande kvartal.  

Den emission som planerats att genomföras senare under 
året har på grund av ökade priser på material, råvaror och 
frakter i kombination med uppskjutna leveranser 
påskyndat processen och en emission genomfördes under 
juni månad i enlighet med beslut från årsstämman. Denna 
tillförde bolaget 8 Mkr. 

Avtal om ett brygglån har ingåtts med Pegroco Invest AB. 
Brygglånet är på 5 Mkr. 

Strategisk organisation redo att möta framtiden 

Marknaden för elektrifierade fordon av alla slag växer och 
våra satsningar framåt är nödvändiga för att utveckla rätt 
produkt för vår valda nisch av kunder. Kunder som har 
höga krav på sina fordon och som hanteras i krävande 
miljöer. Beslutet att bygga upp ett kompetenscentrum för 
att kunna vidareutveckla energilagersystem togs tidigare i 
år och under kvartalet har ett flertal rekryteringar 
genomförts. Nu har vi gjort våra strategiska rekryteringar 
för att ge liv åt de tekniska satsningarna vi planerar samt 
kunna hantera volymer på 500 Mkr.  

Vårt kompetenscentrum har förstärkts med cellexpertis, 
systemingenjörer, mekanikingenjörer och 
mjukvaruutvecklare. Organisationen är nu satt för att ta 
fram nästa generations energilagerlösningar. Lösningar 
som kommer att kännetecknas av högre grad av 
produktstandardisering vilket breddar vår kundbas. 

 

 

Åsa Nordström, VD Alelion Energy Systems 
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Finansiell utveckling 
 

Omsättning och orderingång 
Nettoomsättningen ökade för kvartalet till 24,1 Mkr (17,6) 
vilket är en ökning med 37% 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.  

Våra kunder ser att trenden inom elektrifiering accelererar 
och har lagt order för helåret 2022. Under andra kvartalet 
inkom inga större order. 

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. 

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 -
24,8 Mkr (-19,4). Kostnadsökningen kan härledas till 
planerade utökade satsningar på utveckling samt marknad 
och sälj.  

Valutakursdifferenser under verksamhetsåret var 
försumbara.  

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

Likviditet 
Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital för kvartalet uppgick till -19,6 
Mkr (-4,2). Kassaflödet har påverkats av likvider från 
emissioner med +8,0 Mkr för kvartalet mot +22,0 Mkr för 
motsvarande period föregående år. Likvida medel inkl. 
checkkredit uppgick till 12,0 Mkr vid periodens slut att 
jämföra med 32,9 Mkr för motsvarande period föregående 
år. Checkkredit uppgår till 15,0 Mkr per 30 juni 2022. 
Bolaget har kundfordringar på 16,8 Mkr med betalningsfrist 
under tredje kvartalet. 

Resultat 
Råvaror och förnödenheter i procent av nettoomsättningen 
låg på 68,5% för kvartalet mot 64,8% för motsvarande 
period föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet var -
16,4 Mkr (-12,3) och nettoresultatet -18,8 Mkr (-13,4). 
Resultatutvecklingen är hänförlig till uppstart av 
serieproduktion till ny kund samt en utökning av antalet 
anställda som förberedelse för ytterligare expansion. 

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 30 juni 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 juli 2022 genomfördes den 
senaste, en företrädesemission som tillförde bolaget 8,0 
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 
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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 
och styrelsens bedömning är att de aktiviteter som nu 
planeras har en god sannolikhet att lyckas. 

Komponentbrist och pågående oroligheter i Europa 
Pågående komponentbrist påverkar våra kunder. Alelions 
samtliga order ligger kvar, men utleveranser för 13 Mkr har 
försenats. 

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  
2022-10-27 Delårsrapport juli-september 2022 

2023-02-15 Bokslutskommuniké 2022 

2023-04-26 Delårsrapport jan-mar 2023 

2023-08-15 Delårsrapport apr-jun 2023 

2023-10-25 Delårsrapport jul-sep 2023 

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 16 augusti 2022 

 

Alf Blomqvist 
Ordförande 

Anders Björnberg  
Styrelseledamot 

Rune Nordlander  
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 16 augusti 2022 kl. 08:30 CET. 

mailto:asa.nordstrom@alelion.com
mailto:christian.bergaust@alelion.com
mailto:alf@blomqvistunlimited.com
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Resultaträkning 
 
 

apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

 (Tkr) 2022 2021 2022 2021 2021 

            

Nettoomsättning 24 149 17 610 48 305 32 166 53 227 

Aktiverat arbete för egen räkning -6 1 030 203 1 890 2 551 

Övriga rörelseintäkter 854 -164 832 -184 239 

Summa intäkter 24 998 18 476 49 340 33 872 56 016 

         

Rörelsens kostnader         

Råvaror och förnödenheter -16 549 -11 418 -33 533 -22 842 -43 878 

Personalkostnader -10 542 -9 281 -19 913 -18 022 -34 235 

Övriga externa kostnader -10 991 -6 729 -19 207 -13 730 -26 076 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

-3 247 -3 347 -6 518 -6 673 -13 352 

Summa rörelsens kostnader -41 395 -30 775 -79 239 -61 267 -117 540 

            

Rörelseresultat -16 398 -12 299 -29 899 -27 396 -61 524 

         

Resultat från finansiella poster         

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 433 -1 075 -2 634 -1 825 -3 483 

Summa resultat från finansiella poster -2 433 -1 075 -2 634 -1 825 -3 483 

            

Resultat efter finansiella poster -18 831 -13 374 -32 533 -29 220 -65 007 

         

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 0 

Nettoresultat -18 831 -13 374 -32 533 -29 220 -65 007 

 
  

 
  

 
  

Resultat per aktie, kr -0,06 -0,06 -0,11 -0,13 -0,22 

Genomsnittligt antal aktier 291 327 979 231 018 898 291 327 979 227 100 759 245 575 431 

Antal aktier vid periodens slut 291 327 979 246 691 455 291 327 979 246 691 455 291 327 979 
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Balansräkning 
 

Tillgångar (Tkr) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

     

Anläggningstillgångar     

Immateriella anläggningstillgångar       

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 29 929 37 407 33 913 

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 20 864 24 948 23 199 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 837 965 901 

Pågående nyanläggning 1 809 0 154 

     

Finansiella anläggningstillgångar       

Aktier i dotterbolag 50 50 50 

Fordringar dotterbolag 0 410 0 

Summa anläggningstillgångar 53 490 63 780 58 216 

     

Omsättningstillgångar     

Varulager m m       

Råvaror och förnödenheter 33 081 29 970 28 901 

Förskott till leverantörer 1 144 3 890 2 525 

  34 225 33 860 31 426 

     

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 16 795 6 316 5 408 

Aktuella skattefordringar 1 376 1 198 1 683 

Övriga kortfristiga fordringar 5 227 956 2 774 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 854 2 395 2 457 

  24 251 10 866 12 322 

     

Kassa och bank 0 17 909 29 059 

Summa omsättningstillgångar 58 476 62 635 72 806 

        

Summa tillgångar 111 966 126 415 131 022 
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Balansräkning 
 

Eget kapital och skulder (Tkr) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

     

Eget kapital     

Bundet eget kapital       

Aktiekapital 5 827 4 934 5 827 

Fond för utvecklingsutgifter 29 991 37 410 33 916 

Summa bundet eget kapital 35 818 42 344 39 742 

     

     

Fritt eget kapital       

Överkursfond 502 411 443 497 490 486 

Balanserad vinst eller förlust -388 994 -388 994 -388 994 

Periodens vinst eller förlust -97 540 -29 220 -65 007 

Summa fritt eget kapital 15 876 25 283 36 485 

        

Summa eget kapital 51 694 67 627 76 227 

     

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 32 722 33 889 33 306 

Summa långfristiga skulder 32 722 33 889 33 306 

     

Avsättningar       

Avsättningar för garantier 3 639 3 639 3 639 

Summa avsättningar 3 639 3 639 3 639 

     

Kortfristiga skulder       

Utnyttjad checkräkningskredit 3 028 0 0 

Skulder till kreditinstitut 1 167 1 167 1 167 

Leverantörsskulder 11 720 9 795 9 159 

Övriga kortfristiga skulder 1 226 5 404 1 086 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 770 4 895 6 440 

Summa kortfristiga skulder 23 911 21 261 17 851 

     

Summa eget kapital och skulder 111 966 126 415 131 022 
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Kassaflödesanalys 
(Tkr) apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

  2022 2021 2022 2021 2021 

Den löpande verksamheten           

Rörelseresultat -16 398 -12 299 -29 899 -29 220 -61 524 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 692 3 511 5 484 6 857 13 352 

Erhållen ränta 0 0 0 0 0 

Erlagd ränta -1 622 -1 075 -2 084 0 -3 016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

-16 328 -9 863 -26 499 -22 363 -51 188 

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital           

Minskning/ökning av varulager -1 924 -811 -2 799 -77 2 375 

Minskning/ökning av kundfordringar -3 356 1 151 -11 387 -2 145 -1 237 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -662 -14 -893 87 -2 257 

Minskning/ökning av leverantörsskulder 1 417 3 099 2 564 2 141 1 407 

Minskning/ökning av rörelseskulder 1 302 2 194 822 -1 564 -4 747 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -19 551 -4 244 -38 192 -23 921 -55 647 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 656 -121 -1 656 -1 003 -1 834 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 25 -1 051 203 -1 910 -2 603 

Avkonsolidering dotterbolag 0 0 -410 0 410 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 631 -1 172 -1 862 -2 913 -4 028 

            

Finansieringsverksamheten           

Skulder till kreditinstitut -292 -292 -583 -583 -1 167 

Nyemissioner och teckningsoptioner 8 000 22 001 8 000 22 001 66 859 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 708 21 709 7 417 21 418 65 692 

            

Periodens kassaflöde -13 473 16 293 -32 637 -5 417 6 017 

            

Valutaförändring i likvida medel 811 -164 551 -184 -467 

Förändring likvida medel -12 662 16 129 -32 087 -5 600 5 550 

            

Likvida medel vid periodens början 9 634 2 240 29 059 23 969 23 509 

Likvida medel vid periodens slut -3 028 18 369 -3 028 18 369 29 059 
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Nyckeltal apr-jun apr-jun jan-jun jan-dec 

  2022 2021 2022 2021 

Rörelsemarginal -67,9% -69,8% -61,9% -492,2% 

Nettomarginal -78,0% -75,9% -67,4% -509,6% 

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

Soliditet 42,0% 66,0% 42,0% 55,6% 

Resultat per aktie, kr -0,06 -0,06 -0,11 -0,60 

Eget kapital per aktie, kr 0,15 0,33 0,15 0,33 

Kassaflöde per aktie, kr -0,07 -0,13 -0,19 -0,23 

Genomsnittligt antal aktier 291 327 979 231 018 898 291 327 979 245 575 431 

Antal aktier vid periodens slut 291 327 979 246 691 455 291 327 979 223 182 620 

Medelantal anställda 43 36 42 38 

 
 

Förändring i eget kapital 
(Tkr) 

Aktiekapital 
Fond för 

utvecklings 
utgifter 

Överkursfond Fritt eget kapital 
Summa eget 

kapital 

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 

Omföring från fritt EK till fond för utv utg 0 -1 865 9 865 0 8 000 

Årets resultat 0 0 0 -32 533 -32 533 

Eget kapital 2022-06-30 5 827 32 051 500 351 -486 534 51 694 

         

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

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

Rörelseresultat, Tkr -16 398 -12 986 -16 398 -10 354 -12 299 -15 097 -38 725 -17 622 

Rörelsemarginal -67,9% 53,8% -67,9% -87,8% -69,8% -103,7% -453,3% -1630,9% 

Nettoresultat, Tkr -18 831 -13 709 -18 831 -10 868 -13 374 -15 846 -39 571 -18 494 

Nettomarginal -78,0% -56,8% -78,0% -92,2% -75,9% -108,9% -463,2% -1711,6% 

Orderingång 0 8 500 57 000 11 785 92 400 22 688 1 819 92 400 

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

Soliditet 42,0% 69,9% 42,0% 50,3% 53,5% 51,9% 55,6% 41,1% 

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

Eget kapital per aktie, kr 0,15 0,44 0,15 0,23 0,27 0,26 0,33 0,36 

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


