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Tredje året med stark tillväxt 

Fjärde kvartalet 2022 i korthet  

• Nettoomsättningen ökade till 15,1 Mkr (9,3)  

• Orderingången minskade till 0,0 Mkr (57,0) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar ökade till -25,5 Mkr (-20,1)  

• Rörelseresultatet uppgick till -20,6 Mkr (-24,1) 

• Nettoresultatet uppgick till -24,8 Mkr (-25,1) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till  

-10,1 Mkr (-21,2)  

 

Helåret 2022 i korthet 

• Nettoomsättningen ökade till 78,5 Mkr (53,2) 

• Orderingången minskade till 138,5 Mkr (183,9) 

• Rörelsens personalkostnader, övriga externa kostnader 

samt avskrivningar ökade till -89,9 Mkr (-73,7)  

• Rörelseresultatet uppgick till -64,8 Mkr (-61,5) 

• Nettoresultatet uppgick till -73,0 Mkr (-65,0) 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till      

-58,0 Mkr (-55,7)

 

Händelser under 2022 
2022 var tredje året med stark tillväxt för Alelion på 
marknaden för högspänningsbatterier. Den samlade 
orderboken inför 2023 är uppe i 230 Mkr vilket är resultatet 
av de batterisystem som är helt klara för serieproduktion 
och nu nått ut till kunder på marknaden. Den totala 
orderstocken uppgår till ca 350 Mkr. Den största andelen 
rör vår högsta order någonsin på 130 Mkr från en 
europeisk kund enligt kommunikation den 27 september 
2022. Under 2022 har leveranser skett enligt plan förutom 
vid de tillfällen då våra kunder tvingats skjuta på några av 
sina leveranser på grund av den materialbrist som rått på 
marknaden. Detta gör i sin tur att Alelion inte levererat ut 
batterisystem i den takt man planerat men att order ligger 
kvar i orderboken för framtida leveranser. Bolagets kunder 
har fulla orderböcker och stort tryck i sin produktion. 

 

 

 

 

 

 

Händelser efter periodens utgång 
Alelion och Exide Technologies har inlett diskussioner för 
att utforska potentialen för långsiktigt samarbete med 
fokus på tillverkning och försäljning av högspända 
litiumjonbatterisystem.  

Komponentbrist, dels internt men framför allt hos våra 
kunder, har lett till försenade utleveranser under november 
och december 2022. Följden är en oplanerad höjning av 
vårt rörelsekapital vilket lett till likviditetsbrist i Bolaget. 
Uppkommen situation har behandlats i styrelsen och 
åtgärdsplan upprättats. Ett första steg i åtgärdsplanen är 
att Alelion har förlängt ett tidigare beviljat lån på 
sammanlagt 30 Mkr till mars 2024 samt dessutom förlängt 
den checkkredit på ytterligare 15 Mkr som tidigare 
beviljats. Mot bakgrund av Bolagets tidigare lyckade 
aktiviteter gällande finansiering har rapporten upprättats 
utifrån antagande om fortsatt drift då ledningens och 
styrelsens bedömning är att ytterligare finansiering är nära 
förestående. 

 

 

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

  2022 2021   2022 2021   

Nettoomsättning, Tkr 15 120 9 270 63,1% 78 469 53 227 47,4% 

Rörelseresultat, Tkr -20 645 -24 050 14,2% -64 774 -61 524 -5,3% 

Rörelsemarginal -136,5% -259,4%   -82,5% -115,6%   

Nettoresultat, Tkr -24 784 -25 056 1,1% -72 992 -65 007 -12,3% 

Resultat per aktie, kr -0,08 -0,09 8,6% -0,24 -0,22 -10,1% 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten, Tkr 

-10 902 -21 191 58,5% -57 964 -55 647 -4,2% 

Orderingång, Tkr 0 57 000 -100,0% 138 500 183 873 -24,7% 
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VD-kommentar 

Starkt avslut som summerar ett framgångsrikt år 

 

Volymtillväxt på befintlig produktportfölj och nyutveckling i fokus   

 

Volymtillväxt  

Vi gick in i det fjärde kvartalet med rekordorder och starka 
prognoser men kommunicerade även att våra kunder har 
tvingats senarelägga sin produktion på grund av 
komponentbrist på marknaden. Detta har även drabbat det 
fjärde kvartalet där kunder skjutit på leveranser för att 
anpassa till sin produktion. För Alelion innebär detta ökad 
kapitalbindning och uppskjuten fakturering. Trots en 
turbulent marknad ökar vi vår omsättning med 47% på 
helåret. In i 2023 tar vi med oss en orderbok på 230 Mkr 
och ytterligare order på 120 Mkr för leveranser i 2024–25 
på befintlig produktportfölj. De volymer vi ser mot slutet av 
året ger möjligheter att nå lönsamhet och positivt 
kassaflöde. 

Nyutveckling 

Teknikutvecklingen av battericeller går framåt och vår 
styrka är att vi anpassar batterisystemet till våra kunders 
specifika behov. Fokus nu är ett nyutvecklat batterisystem 
där vi bygger in en högre grad av standardisering på de 
ingående komponenterna samtidigt som vi ökar 
möjligheterna att optimera systemet för kundernas 
specifika behov genom vår egenutvecklade mjukvara, 
elektronik och design. Det nya batterisystemet, som vi har 
börjat presentera för våra kunder, ger oss goda 
förutsättningar att snabbare bredda vår kundbas och öka 
lönsamheten. Våra kunder påbörjar test av batterisystemet 
i sina fordon under andra halvåret 2023.  

Marknad 

Både orderingång och signaler från marknaden tyder på 
ett fortsatt starkt intresse för elektrifiering. Vi ser inga 
tecken på att energifrågorna bromsar utvecklingen utan 
accelerationen till fossilfri drift ökar. 

Under kvartalet besökte vi Baumamässan i Tyskland, den 
största inom vårt segment av off-highway och 
arbetsfordon. Där bekräftades det stora intresset för 
elektrifiering men även att potentialen är enorm inom detta 
segment. Graden av nyproduktion av elektrifierade fordon 
är fortsatt på låga nivåer och med vårt nyutvecklade 
batterisystem kan vi hjälpa detta kundsegment att nå en 
högre takt av elektrifiering snabbare.  

 

 

 

 

Inflationen påverkar priserna som under kvartalet fortsatt 
att öka. Några undantag finns för vissa råvaror där vi ser 
att toppen nåtts och priserna gått ner. Efter genomförda 
prisförhandlingar med kund förväntas kostnadsökningarna 
kunna återvinnas under 2023. 

Möjligheter tillsammans med Exide Technologies 

För att nå den potential vi ser på marknaden för 
högspända batterisystem till off-highway fordon är 
partnerskap med andra aktörer en väg framåt. Vi har nu 
inlett diskussioner med Exide Technologies, en av 
världens största aktörer inom blysyra-batterier och 
energilösningar, där båda parter ser att ett samarbete har 
stor ömsesidig potential. Alelion innehar teknisk 
kompetens och expertis kring högspända 
litiumjonbatterisystem där Exide idag ser ett ökande 
intresse från sina kunder och Exide’s starka 
marknadsposition och lokala närvaro skulle ge Alelion en 
ökad räckvidd och möjligheter att kraftigt accelerera vår 
försäljningstillväxt. 

Satsningen kring vårt kompetenscenter för batterisystem 
går framåt och vi har under senaste kvartalet haft intensiva 
dialoger med det nätverk som just nu byggs upp kring 
elektromobilitet i Göteborgsregionen. Det är en fantastisk 
miljö där erfarenheter delas och kunskapen växer.  

 

 

Åsa Nordström, VD Alelion Energy Systems
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Finansiell utveckling 
 

Omsättning och orderingång 
Nettoomsättningen ökade för helåret till 78,5 Mkr (53,2) 
vilket är en ökning med 48% jämfört med 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 låg på 139 Mkr att jämföras 
med 184 Mkr i 2021. Den samlade orderboken inför 2023 
är uppe i 230 Mkr vilket är resultatet av de batterisystem 
som är helt klara för serieproduktion och nu nått ut till 
kunder på marknaden. Den totala orderstocken uppgår till 
ca 350 Mkr. Våra kunder ser att trenden inom elektrifiering 
accelererar och har nu börjat lägga order på längre sikt för 
att säkerställa leveranser. Planerade aktiviteter på längre 
sikt är baserade på kundernas prognoser. 
Volymuppgången förväntas fortsätta i samband med att 
trycket på klimatsmarta lösningar sprider sig globalt. 
Oroligheterna i Europa, med påföljande energikris, har 
påvisat sårbarheten i att använda fossila energiresurser. 
Det ökade energibehovet kommer på sikt att påskynda 
investeringar i smarta energilagringslösningar som ett 
långsiktigt och hållbart alternativ. 

Kostnader 
Rörelsens kostnader för personal, övriga externa 
kostnader och avskrivningar under året uppgick till -89,9 
Mkr (-73,6). Kostnadsutvecklingen härrör framför allt från 
utökade satsningar på utveckling där företaget har 
påbörjat ett projekt att ta fram nästa generations batteri. 
Kostnader för råvaror och förnödenheter har påverkats 
negativt av den ökade inflationen.  

Kostnaden för insatsvaror till vår produktion har under året 
ökat med ca 20%. Efter genomförda prisförhandlingar med 
kund förväntas kostnadsökningarna kunna återvinnas 
under 2023.   

Valutakursdifferenser under verksamhetsåret har påverkat 
resultatet negativt med -3,4 Mkr.  

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

Kassaflödet från den löpande verksamheten före 
förändring i rörelsekapital för helåret uppgick till -58,0 Mkr 
(-51,2). Likvida medel uppgick till 0,2 Mkr vid periodens 
slut att jämföra med 29,1 Mkr i 2021. Utnyttjad checkkredit 
uppgick till -14,8 Mkr per 31 december 2022. 

Resultat 
Rörelseresultatet för kvartalet var -20,6 Mkr (-24,1) och 
nettoresultatet -24,8 Mkr (-25,1). Resultatet har löpande 
under året påverkats negativt av prishöjningar framför allt 
på insatsvaror vilket har lett till att förväntade 
marginalförbättringar under året uteblev. För helåret 
uppgick rörelseresultatet till -64,8 Mkr (-61,5) och 
nettoresultatet till -73,0 Mkr (-65,0). Nettoresultatet har 
belastats med -3,4 Mkr (-0,5) i valutakursdifferenser. 

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 2022, har bolaget valt att 
redovisa siffror och tabeller enbart för moderbolaget.  

Aktier 
Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq 
Stockholm. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 
2022 till 6 026 559 kr fördelat på 301 327 979 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 tillväxt 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 137,7 Mkr 
före emissionskostnader. I juli 2022 genomfördes den 
senaste, en riktad emission som tillförde bolaget 8,0 Mkr 
före emissionskostnader. 

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

Genom ägargarantier har Alelion under 2023 förlängt ett 
lån på 30 Mkr samt erhållit en rörelsekredit på 15 Mkr fram 
till 31 mars 2024. 

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 bank- och brygglån 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 lånelöften och likvida medel jämfört med 
förväntade kassaflöden. Eftersom finansiering inte är 
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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 31 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. 

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 2021 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 jan-sep 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 15 februari 2023 

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 15 februari 2023 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) 2022 2021 2022 2021 

          

Nettoomsättning 15 120 9 270 78 469 53 227 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 716 295 1 944 2 551 

Övriga rörelseintäkter 62 10 405 239 

Summa intäkter 16 898 9 575 80 819 56 016 

       

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter -12 001 -13 536 -55 658 -43 878 

Personalkostnader -12 040 -9 166 -40 789 -34 235 

Övriga externa kostnader -10 344 -7 597 -36 239 -26 076 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

-3 159 -3 326 -12 839 -13 352 

Summa rörelsens kostnader -37 544 -33 625 -145 593 -117 540 

          

Rörelseresultat -20 645 -24 050 -64 774 -61 524 

       

Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 

Valutakursdifferenser -2 033 -329 -3 452 -467 

Räntekostnader och liknande resultatposter -2 106 -676 -4 767 -3 016 

Summa resultat från finansiella poster -4 138 -1 006 -8 219 -3 483 

          

Resultat efter finansiella poster -24 784 -25 056 -72 992 -65 007 

       

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 

Nettoresultat -24 784 -25 056 -72 992 -65 007 
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Balansräkning moderbolaget 
 

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

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar     

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 27 550 33 913 

Materiella anläggningstillgångar     

Inventarier, verktyg och installationer 19 138 23 199 

Förbättringsutgifter på annans fastighet 850 901 

Pågående nyanläggning 1 707 154 

    

Finansiella anläggningstillgångar     

Aktier i dotterbolag 50 50 

Summa anläggningstillgångar 49 295 58 216 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager m m     

Råvaror och förnödenheter 39 443 28 901 

Förskott till leverantörer 139 2 525 

  39 582 31 426 

    

Kortfristiga fordringar     

Kundfordringar 3 346 5 408 

Aktuella skattefordringar 1 861 1 683 

Övriga kortfristiga fordringar 2 924 2 774 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 339 2 457 

  10 471 12 322 

    

Kassa och bank 0 29 059 

Summa omsättningstillgångar 50 053 72 806 

      

Summa tillgångar 99 348 131 022 
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Balansräkning moderbolaget 
 

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

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital     

Aktiekapital 6 027 5 827 

Fond för utvecklingsutgifter 27 553 33 916 

Summa bundet eget kapital 33 580 39 742 

    

    

Fritt eget kapital     

Överkursfond 502 948 490 486 

Balanserad vinst eller förlust -454 001 -388 994 

Periodens vinst eller förlust -72 992 -65 007 

Summa fritt eget kapital -24 045 36 485 

      

Summa eget kapital 9 535 76 227 

    

Långfristiga skulder     

Skulder till kreditinstitut 32 236 33 306 

Övriga skulder 15 000 0 

Summa långfristiga skulder 47 236 33 306 

    

Avsättningar     

Avsättningar för garantier 3 639 3 639 

Summa avsättningar 3 639 3 639 

    

Kortfristiga skulder     

Utnyttjad checkräkningskredit 14 821 0 

Skulder till kreditinstitut 1 167 1 167 

Leverantörsskulder 9 761 9 159 

Övriga kortfristiga skulder 1 436 1 086 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 754 6 440 

Summa kortfristiga skulder 38 938 17 851 

    

Summa eget kapital och skulder 99 348 131 022 
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Kassaflödesanalys 
(Tkr) okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

  2022 2021 2022 2021 

Den löpande verksamheten         

Rörelseresultat -20 645 -24 050 -64 774 -61 524 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 1 869 3 655 11 616 13 352 

Erhållen ränta 0 0 0 0 

Erlagd ränta -2 106 -676 -4 767 -3 016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital 

-20 882 -21 071 -57 925 -51 188 

          

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital         

Minskning/ökning av varulager -7 709 2 437 -8 156 2 375 

Minskning/ökning av kundfordringar 14 075 1 404 2 062 -1 237 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -660 -2 821 1 347 -2 257 

Minskning/ökning av leverantörsskulder 3 381 1 834 602 1 407 

Minskning/ökning av rörelseskulder 1 704 -2 974 4 106 -4 747 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 092 -21 191 -57 964 -55 647 

          

Investeringsverksamheten         

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 1 233 -713 -683 -1 834 

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 760 -324 -2 012 -2 603 

Avkonsolidering dotterbolag 0 410 0 410 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -527 -627 -2 695 -4 028 

          

Finansieringsverksamheten         

Skulder till kreditinstitut 14 352 -292 28 752 -1 167 

Nyemissioner och teckningsoptioner -1 700 44 387 6 300 66 859 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 652 44 096 35 052 65 692 

          

Periodens kassaflöde 2 033 22 277 -25 607 6 017 

          

Valutaförändring i likvida medel -2 032 -329 -3 452 -467 

Förändring likvida medel 0 21 948 -29 059 5 550 

          

Likvida medel vid periodens början 0 7 110 29 059 23 509 

Likvida medel vid periodens slut 0 29 059 0 29 059 
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Nyckeltal okt-dec okt-dec jan-dec jan-dec 

  2022 2021 2022 2021 

Rörelsemarginal -136,5% -259,4% -82,5% -115,6% 

Nettomarginal -163,9% -270,3% -93,0% -122,1% 

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

Soliditet 9,6% 60,5% 9,6% 58,2% 

Resultat per aktie, kr -0,08 -0,09 -0,24 -0,22 

Eget kapital per aktie, kr 0,03 0,26 0,03 0,26 

Kassaflöde per aktie, kr -0,03 -0,07 -0,19 -0,19 

Genomsnittligt antal aktier 301 327 979 261 570 296 296 327 979 245 575 431 

Antal aktier vid periodens slut 301 327 979 291 327 979 301 327 979 291 327 979 

Medelantal anställda 46 37 45 39 

 

 

Förändring 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 -5 331 5 331 0 0 

Nyemission 2022–07 200 0 7 800 0 8 000 

Emissionskostnader efter skatteeffekt 0 -1 700 0 0 -1 700 

Årets resultat 0 0 0 -72 992 -72 992 

Eget kapital 2022-12-31 6 027 26 884 503 617 -526 993 9 535 

 

 
 

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

Nettoomsättning, Tkr 15 120 15 044 24 149 24 155 9 270 11 791 17 610 14 555 

Rörelseresultat, Tkr -20 645 -15 295 -16 398 -12 986 -24 050 -10 354 -12 299 -15 097 

Rörelsemarginal -136,5% -101,7% -67,9% -53,8% -259,4% -87,8% -69,8% -103,7% 

Nettoresultat, Tkr -24 784 -17 291 -18 831 -13 709 -25 056 -10 868 -13 374 -15 846 

Nettomarginal -163,9% -114,9% -78,0% -56,8% -270,3% -92,2% -75,9% -108,9% 

Orderingång 0 130 000 0 8 500 57 000 11 785 92 400 22 688 

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

Soliditet 9,6% 33,5% 42,0% 69,9% 60,5% 50,3% 53,5% 51,9% 

Resultat per aktie, kr -0,08 -0,06 -0,06 -0,05 -0,09 -0,04 -0,06 -0,07 

Eget kapital per aktie, kr 0,03 0,12 0,15 0,44 0,26 0,23 0,27 0,26 

Genomsnittligt antal aktier 301 327 979 301 327 979 291 327 979 291 327 979 261 570 296 246 691 455 231 018 898 223 182 620 
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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. 


