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Glycorex Transplantation 
delårsrapport kvartal 2, 2021 
Försäljningsökning på 143 % och kraftigt förbättrat resultat 

 

April – juni 2021 (jämfört med motsvarande period 
föregående år) 
• Nettoomsättning: 8,0 miljoner kronor (3,3). 

• Rörelseresultat: -2,2 miljoner kronor (-6,4). 

• Periodens resultat: -2,3 miljoner kronor (-6,8). 

• Resultat per aktie: -0,03 kronor (-0,09), inga 
utspädningseffekter. 

• Statligt omställningsstöd på 0,85 miljoner kronor 
erhållet. 

• Positiv trend och god försäljningstillväxt på 
majoriteten av bolagets marknader bland annat 
med rekordförsäljning till Spanien och 74 procentig 
försäljningstillväxt på bolagets största marknad 
Tyskland.

 
 

• Publikation i The Journal of Heart and Lung 
Transplantation visar på betydande fördelar av att 
använda Glycosorb® ABO intraoperativt för 
blodgruppsinkompatibla hjärttransplantationer på 
barn. 

• Goda resultat med bolagets UBP-produkt 
presenterades på den spanska blod- och 
transfusionskongressen för 2021, SETS. 

• Stark avslutning av kvartalet och positiva signaler 
från marknaden inger optimism.

 

 
 

Nettoomsättning 7 954 3 267 12 877 10 941 27 000 

Förändring av lager av färdiga varor -222 -786 -381 -1 038 -81 

Aktiverat arbete för egen räkning 225 216 416 818 1 640 

Övriga rörelseintäkter 928 316 1 031 445 1 654 

Summa 8 885 3 013 13 943 11 166 30 213 

     

Rörelsekostnader     

Råvaror och förnödenheter -772 -803 -1199 -1 769 -3 929 

Övriga externa kostnader -2 564 -2 111 -4 931 -4 076 -9 284 

Personalkostnader -5 582 -4 335 -10 955 -8 122 -16 419 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 116 -1 983 -4 230 -3 241 -7 830 

Övriga rörelsekostnader -60 -219 -124 -219 -475 

Rörelseresultat -2 209 -6 438 -7 496 -6 261 -7 724 

Finansnetto -124 -321 -209 -165 -326 

Resultat före skatt -2 333 -6 759 -7 705 -6 426 -8 050 

Skatt på årets resultat 29 - 55 - 10 

Periodens resultat -2 304 -6 759 -7 650 -6 426 -8 040 

     

Resultat per aktie, SEK -0,03 -0,09 -0,1 -0,09 -0,11 

Skattemässigt underskott per 2020-12-31 uppgick till 117 miljoner kronor (109). För mer information se not 14 i ÅR 2020. 

Belopp TSEK 

Andra kvartalet 6 månader Helår 

apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec 2020 
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VD-KOMMENTAR 
 

 

 

VD-kommentar 

Försäljningsökning på 143 % 
och kraftigt förbättrat resultat 
 
Efter en svag inledning på året har utvecklingen under andra kvartalet varit positiv med stigande 
efterfrågan på många marknader. Vi levererar ett starkt andra kvartal med en nettoomsättning på 8,0 
MSEK, vilket motsvarar en ökning om 143 % jämfört med 2020. Rörelseresultatet förbättrades kraftigt 
mot föregående år och uppgick till -2,2 MSEK (-6,4). Under årets första halvår kan vi nu uppvisa en 
positiv omsättningstillväxt på totalt 18 %. 

 
Försäljnings- och marknadsutveckling 
På majoriteten av våra marknader har 
transplantationsverksamheten under andra kvartalet 2021 
kommit i gång. Försäljningsutvecklingen under kvartalet var 
positiv på merparten av våra marknader. Starkast 
försäljningsåterhämtning efter ett covid-19-tyngt andrakvartal 
2020 hade vi i Tyskland, Spanien, Indien, Österrike, Schweiz 
och Singapore. Utvecklingen i Spanien är speciellt glädjande 
då vi redan per den 30 juni i år sålt 50 % fler enheter dit än 
under hela året 2020 och även ca 40 % fler enheter än under 
hela året 2019. Till vår största marknad Tyskland såg vi en 
74 procentig tillväxt. 
 
Vi fortsätter vårt arbete med att skapa förutsättningar för 
tillväxt på de stora marknaderna i Indien, Mexiko och Turkiet. 
I Indien tillkom tre nya centra under kvartalet och tio 
ytterligare har tillkommit efter periodens utgång. För en bred 
marknadspenetration i Turkiet är det viktigt att komma in i 
kostnadsersättningssystemet och initiativ för denna process 
har startats av vår partner i Turkiet. I Mexiko arrangerades 
under kvartalet ett webinar riktat till mexikanska läkare där 
Dr Guirado från Spanien berättade om sina goda 
erfarenheter av blodgruppsinkompatibla transplantationer 
med Glycosorb® ABO. Det är även glädjande att Europas 
största transplantationskongress, ESOT, i år hålls som en 
fysisk kongress där vi kommer att närvara. 
 

 
UBP-produkten för framtagning av universella 
blodkomponenter 
Som tidigare meddelats är ambitionen med bolagets 
prelansering av UBP-produkten att låta väl utvalda 
referenskunder i Europa och USA utvärdera produkten.  
Med hjälp av publicerade resultat skapas en plattform för en 
bredare lansering. På SETS i juni 2021, Congreso Nacional 
de la Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y 
Terapia Celular, presenterade ett nyckelcentrum i Madrid 
sina initiala resultat av UBP-produkten. Detta centrum 
hanterar och distribuerar cirka 250 000 bloddonationer per 
år, vilket gör det till ett viktigt strategiskt centrum i landet. 
Initialt har produkten utvärderats på covid-19 
konvalescentplasma där man mätte påverkan på bland 
annat anti-covid-19 antikroppar, koagulationsfaktor VIII, 
fibrinogen och blodgrupp A- och B- antikroppsnivåer. 
Resultaten är bra och har banat väg för fortsatt utvärdering. 
 
Även en större tysk blodbank avser presentera sina resultat 
under tidig höst. Här har man bland annat mätt eventuell 
påverkan i blodplasman på olika antikroppar specifika mot 
vanliga patogena virus efter behandling med produkten. 

 

 
Ingen signifikant påverkan på andra antikroppar noterades, 
vilket är av betydelse för användning av produkten inom 
konvalescentplasma. 

 
Härutöver har ett ledande centrum i USA utvärderat vår UBP-
produkt för framtagning av universellt helblod. Massiv 
blödning är en av de ledande dödsorsakerna vid svåra 
trauman. Mycket pekar på att transfusion av helblod är mest 
lämpligt i dessa fall men tillgängligheten av blodgrupp 0 
helblod med låga nivåer (titrar) av anti-A/B antikroppar är 
begränsande. Produkter/metoder för framtagning av lågtiter 
blodgrupp 0 helblod för användning vid massiv transfusion 
kan således visa sig vara av betydande kliniskt värde både i 
civila och militära sammanhang. Resultaten kommer att 
presenteras som posterpresentationer vid Society for the 
Advancement of Blood Management (SABM) runt 22–25 
september och AABB runt den 17–19 oktober. I anslutning till 
dessa kommer sammanfattningar (abstracts) även att 
publiceras i två olika medicinska tidskrifter: “Anesthesia and 
Analgesia” och “Transfusion”. 
 
Utöver behandling av plasma och helblod ser vi en framtida 
potential för UBP-produkten för behandling av 
trombocytkoncentrat. För att reducera blodgrupp A- och B-
antikroppar ur trombocytkoncentrat behandlas koncentratet 
med centrifugering. Denna procedur är inte helt säker 
eftersom trombocyterna riskerar att aktiveras eller skadas. 
Förloppet är dessutom tidskrävande och försämrar 
hållbarheten för koncentratet. För att UBP-produkten 
potentiellt ska kunna ersätta denna metodik, kommer UBP-
produkten utvärderas i en jämförande studie. Ambitionen är 
att denna studie ska vara genomförd under hösten. Studien 
kan även ligga till grund för ett godkännande av produkten för 
användning inom denna applikation. 

 
Ovan, i kombination med att det pågår utvärdering av 
produkten på flera andra centra för framtagning av universell 
blodplasma, ger förutsättningar för acceptans och en bredare 
lansering av denna nya produkt inom transfusionsmarknaden. 
 
Angående Reumatoid artrit (RA)-projektet har detta löpt på 
som planerat under första halvåret 2021 och vi planerar för en 
klinisk studie. 
 
Sammanfattningsvis ser jag med tillförsikt fram emot 
kommande kvartal. 
 
Johan Nilsson, 
tf. VD Glycorex Transplantation AB 
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MARKNADSEXPANSION 
 
 
 

Marknadsexpansion 
– fokus för 2021 
 
Glycorex befinner sig i en mycket spännande fas i bolagets utveckling med flera intressanta 
tillväxtmöjligheter genom geografisk expansion, satsning på lågt penetrerade marknader samt 
lansering inom helt nya segment. Särskilt prioriterade områden under 2021 är att återuppta 
registreringsarbetet för Glycosorb® ABO i USA, fortsätta det strategiska marknadsarbetet på bolagets 
utvecklingsmarknader när det pandemiska läget tillåter samt att driva den viktiga prelanseringen av 
UBP-produkten. 

 
Geografisk expansion 
USA är världens största marknad för njurtransplantationer 
med en beräknad årlig potential upp till 160 MSEK för 
Glycosorb® ABO för transplantationer från levande givare. 
Landets nya nationella mål med dubblerat antal 
njurtransplantationer det kommande decenniet för att 
reducera ökande kostnader för dialys gör en lansering i USA 
attraktiv. För en lyckad kommersialisering i USA krävs 
regulatoriskt godkännande från FDA och att Glycosorb® ABO 
inkluderas i de amerikanska ersättningssystemen. Eftersom 
ingen liknande produkt som Glycosorb® ABO har godkänts i 
USA kan inte ett 510(k)-förfarande användas. Glycorex 
registreringsarbete har försenats på grund av covid-19-
pandemin, men är fortfarande ett prioriterat område. 
Marknadsarbetet på utvecklingsmarknaderna Indien, Mexiko 
och Turkiet har sedan inledningen av 2020 försvårats av 
covid-19-pandemin, men den post-pandemiska potentialen 
för de tre länderna för njurtransplantationer från levande 
givare beräknas vara upp mot 185 MSEK om året. Glycorex 
kommer därför så snart situationen tillåter vidareutveckla det 
långsiktiga försäljningsarbetet på dessa marknader. 

Expansion till marknaden för universell blodplasma 
Marknaden för blodplasma uppskattas till cirka 30 miljoner 
enheter globalt. I EU ges till patienter totalt cirka 4 miljoner 
enheter plasma årligen, vilket motsvarar en marknadsstorlek 
på mer än en miljard kronor årligen. Efterfrågan på universell 
blodplasma (UBP) uppgår till cirka en miljon enheter varje år 
enbart i EU. UBP har därmed potential att bli en 
högvolymprodukt med kontinuerligt återkommande 
försäljning. 
 
Sedan CE-märkningen av UBP 2020 har Glycorex inlett en 
prelansering som syftar till att generera kunskap om detta 
specifika segment i marknaden och långsiktigt bygga 
Glycorex till ett starkt varumärke även inom UBP-området. 
Ambitionen är att i samarbete med utvalda kunder i Europa 
och USA dokumentera det bästa sättet att tillvarata UBPs 
stora potential för att därefter optimera affärsmodellen och 
intensifiera försäljningsinsatserna. 

 

 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PRODUKTUTVECKLING 

DELÅRSRAPPORT JAN – JUN 2021 – 5 

 

 

 

Produktutveckling 
 

Projektet för behandling av reumatoid artrit förbereds 
för kliniska studier 
Glycorex samarbetar sedan slutet av 2018 med ett ledande 
europeiskt forskningsinstitut för att utveckla en produkt för 
behandling av den autoimmuna sjukdomen reumatoid artrit 
(RA). Målet är att genom en extrakorporal blodbehandling 
reducera förekomsten av de RA-associerade 
autoantikropparna och därmed lindra de svåra symtom 
som sjukdomen ger. 
 
Glycorex har tillsammans med bolagets samarbetspartner 
genomfört in vitro-försök. Resultaten är mycket lovande 
och visar att de produkter Glycorex utvecklat selektivt och 
kvantitativt reducerar de RA-associerade 
autoantikropparna i blodprover från olika RA-patienter, 
även på blod från patienter med de högsta nivåerna av 
dessa antikroppar. Även biokompatibilitetsstudier har 
genomförts med goda resultat. 
Nästa steg är att genomföra kliniska studier på RA-
patienter och bolagets förhoppning är att kunna påbörja 
denna process under 2021 givet att covid-19-situationen 
tillåter. 
 
Marknadspotentialen för en effektiv behandling av 
reumatoid artrit bedöms vara avsevärt större än för 
Glycosorb® ABO. Enbart inom EU finns fem miljoner 
patienter med reumatoid artrit varav upp till 10 procent inte 
tolererar eller svarar sämre på tillgängliga medicinska 
behandlingar, dvs upp till 500 000 patienter. Förutsatt att 
Glycorex RA-produkt ger önskade kliniska resultat innebär 
detta en marknadspotential som är minst tio gånger större 
än för Glycosorb® ABO. 

Projekt för framtida utveckling 
Utöver RA-projektet har Glycorex ambitionen att i mån av 
resurser genomföra tester för att studera och validera 
effektiviteten av tre nya varianter av Glycosorb®: 
 
Myastenia gravis. En stor andel av patienter med myastenia 
gravis bildar antikroppar mot proteiner på sina muskelceller, 
vilket leder till nedsatt muskelfunktion. Mer än 50 000 
personer i Europa uppskattas lida av denna sjukdom. Målet 
för Glycorex utvecklingsprojekt är att utveckla en produkt som 
effektivt eliminerar de specifika antikroppar som bildas hos 
patienter med myastenia gravis. 
 
Autoimmuna sjukdomar och cancer. Glycorex har tagit 
fram ett koncept som selektivt binder till galektiner i plasma, 
vilket potentiellt kan vara mycket värdefullt i behandlingen av 
autoimmuna sjukdomar och cancer. 
 
Utökade transplantationsmöjligheter. Glycorex har även 
tagit fram en lösning som är avsedd att reducera både 
blodgruppsspecifika antikroppar och HLA-antikroppar 
(Humant Leukocyte Antigen) för att potentiellt göra det möjligt 
att transplantera HLA-sensitiserade patienter, vilka utgör cirka 
20 procent av alla dialyspatienter. 
p
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Kort om 
Glycorex Transplantation AB 
 
Glycorex är ett medicintekniskt företag som bedriver utveckling, produktion och försäljning 
inom organtransplantations- och blodbehandlingsområdet. Bolaget har utvecklat en världsunik  
medicinsk teknologi som på molekylnivå specifikt selekterar och avlägsnar antikroppar i blodet. 

 
Transplantationer över 
blodgruppsbarriären 
Genom att selektivt eliminera specifika 
antikroppar från blodet möjliggör 
Glycorex teknik bland annat 
organtransplantationer över 
blodgruppsbarriären. För njursjuka 
patienter som varit beroende av 
sjukhusdialys flera gånger i veckan och 
med en genomsnittlig dödlighet på 
drygt 12 % per år, innebär möjligheten 
till en ny njure också möjligheten till ett 
nytt liv med god livskvalitet. Glycorex 
teknologi är i många fall helt avgörande 
för att en transplantation ska kunna 
genomföras från närstående givare. 
 
Det finns också flera andra 
organtransplantationer, som i vissa fall 
är direkt avgörande för en patients 
överlevnad, där Glycorex lösningar är 
en förutsättning en framgångsrik 
transplantation. Organ som hjärta, 
lungor och lever har framgångsrikt 
transplanterats tack vare att man med 
hjälp av Glycorex teknologi har 
eliminerat blodgruppsbarriären. 
 
Dokumenterade hälsoekonomiska 
effekter 
Sedan den första transplantationen 
2001 har totalt mer än 5 000 
njurtransplantationer genomförts med 
Glycorex teknologi och de medicinska 
resultaten har presenterats i över 60 
artiklar i ansedda medicinska tidskrifter. 
 
Glycorex teknologi innebär inte bara att 
liv kan räddas och patienters 
livskvalitet förbättras, den har också 
mycket positiva hälsoekonomiska 
effekter.  
 

 
Varje genomförd njurtransplantation 
sparar cirka 150 dialysbehandlingar per 
år, vilket innebär att de över 5 000 
njurtransplantationerna som 
genomförts efter Glycosorb® ABO-
behandlingar, kan uppskattas spara 
över 700 000 dialysbehandlingar per 
år. 
 
Glycorex bidrar till att häva 
komplikationer vid 
stamcellstransplantationer 
Ytterligare ett intressant område, som 
Glycorex är aktivt inom, är 
stamcellstransplantationer. Efter en 
stamcellstransplantation är det viktigt 
att det transplanterade stamcellerna får 
mogna och bilda nya friska blodceller. 
När stamcellerna har delat sig och 
mognat kan de bilda i princip alla 
blodets celler. 
Glycorex produkter kan häva de 
komplikationer som kan uppstå vid 
blodgruppsinkompatibla 
stamcellstransplantationer. Det har 
exempelvis visats att Glycosorb® ABO 
kan häva Pure Red Cell Aplasia, som 
är en vanlig komplikation efter denna 
typ av transplantation. Här finns 
således en betydande framtida 
potential för bolagets produkter. 
 
Glycorex expanderar till nya 
områden 
Glycorex går nu in i en expansiv fas 
med utveckling nya lösningar och 
behandlingar baserade på företagets 
unika teknologiplattform. 
Glycorex har nyligen lanserat en ny 
produkt för behandling av 
blodgivarblod som innebär att  

 
all blodplasma som produceras vid 
blodgivarcentraler kan ges till samtliga 
patienter – oavsett blodgrupp. 
 
Förbättringarna i logistik, säkerhet och 
tillgänglighet kan på detta sätt bli 
betydande. 
 
Företaget utvecklar också nya 
behandlingsformer för svåra 
autoimmuna sjukdomar. Närmast 
lansering ligger en specifik behandling 
av reumatoid artrit – en sjukdom som 
drabbat cirka fem miljoner människor i 
Europa. 
 
Inom bolagets forsknings- och 
utvecklingsarbete finns dessutom andra 
intressanta projekt för att bredda 
produktportföljen ytterligare. 
 
Genom att expandera 
produkterbjudande och intensifiera 
marknadsarbete har Glycorex 
ambitionen att skapa förbättrade 
behandlingsmöjligheter för patienter 
världen över och därmed skapa stora 
medicinska och finansiella värden. 
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Koncernen 1 januari – 30 juni 2021 
 

Nettoomsättningen uppgick till 12,9 MSEK (10,9 MSEK). 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -7,5 
MSEK (- 6,3 MSEK). Periodens resultat blev -7,6 MSEK 
(-6,3 MSEK) vilket ger ett resultat per aktie om -0,10 
SEK (-0,09 SEK). 
Periodens kassaflöde blev -5,4 MSEK (34,7 MSEK). 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
uppgick till 0,4 MSEK (0,8 MSEK). Investeringarna utgör 
aktivering 

av utgifter för utveckling av RA-produkten. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,6 MSEK (0,2 
MSEK), vilket huvudsakligen har finansierats genom 
upptagande av lån från kreditinstitut. Koncernens likvida 
medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av 
perioden 43,8 MSEK (50,3 MSEK). Det egna kapitalet 
uppgick till 87,5 MSEK (96,8 MSEK), vilket motsvarar 1,19 
SEK (1,31) per aktie. Koncernens soliditet var vid 
periodens utgång 80,9 % (83,1%). 

 

Moderbolaget 1 januari – 30 juni 2021 
 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 12,9 MSEK (10,9 MSEK). Periodens resultat blev -6,4 MSEK (-6,1 MSEK). 
Periodens kassaflöde blev -5,3 MSEK (34,7 MSEK). Likvida medel inklusive kortfristig placering uppgick till 43,7 MSEK (50,2 
MSEK) vid periodens slut. 

 
 

Personal 
 
Medelantalet anställda uppgick till 13 (14) i moderbolaget och i koncernen 20 (21). 

 
 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
 
Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång. 

 

IR-aktiviteter och finansiell kalender 
 
Glycorex har inlett ett arbete som syftar till att steg för steg 
stärka kommunikationen med aktiemarknaden genom 
lansering av en ny hemsida och förbättringar av 
utformningen av bolagets finansiella rapporter. Arbetet 
omfattar också ett mer aktivt förhållningssätt 
gentemot aktiemarknaden. Bolaget har under andra 
kvartalet presenterats vid: 

• BioStock Life Science Spring Summit 26–27 maj 
• Redeye Growth Day den 2 juni 2021 

Finansiell kalender 

• Delårsrapport 3: den 24 november 2021 

 
Aktien och ägare 
Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM 
Main Regulated Equity (Nordic Growth Market). Den 30 
juni 2021 var börskursen 9,80 SEK (stängningskurs). 
Under andra kvartalet var högsta och lägsta 
stängningskurserna 13,02 SEK respektive 9,20 SEK. 
Cirka 7,6 miljoner aktier omsattes via NGM under andra 
kvartalet. 
De största ägarna och deras innehav per den 30 juni 
2021 framgår av tabellen nedan. Antalet aktieägare 
uppgick per den 30 juni 2021 till 5 390. Efter 
nyemissionen i januari 2020 uppgår totalt antal aktier i 
bolaget till 73 853 983 aktier varav 3 268 000 A-aktier 
och 70 585 983 B-aktier 



ÄGARFÖRHÅLLANDEN 
 

 

 
Ägarförhållanden per 2021-06-30 

 

Totalt 
Aktieägare A-aktier B-aktier antal aktier Röster % Kapital % 
Nilsson, Kurt med maka och bolag* 1 866 000 424 933 2 290 933 18,48 3,10 

Glycorex AB ** 1 402 000 3 554 118 4 956 118 17,03 6,72 

Försäkrings AB, Avanza pension  8 270 683 8 270 683 8,01 11,20 

Wendt Investment AB  5 236 444 5 236 444 5,07 7,09 

Nordnet pensionsförsäkring AB  2 640 119 2 640 119 2,56 3,57 

Henningson Affärsfastigheter AB  2 122 945 2 122 945 2,06 2,87 

Westergren, Tomas  1 560 000 1 560 000 1,51 2,11 

Skandia Försäkrings AB  1 449 470 1 449 470 1,40 1,96 

Coeli Wealth Management AB  1 344 474 1 344 474 1,30 1,82 

Nederman, Bill  1 312 639 1 312 639 1,27 1,78 

Hansson Richard  1 108 967 1 108 967 1,07 1,50 

Månsson Björn  1 053 420 1 053 420 1,02 1,43 

Swedbank Försäkring AB  619 770 619 770 0,60 0,84 

Tandläkarna Klemendz AB  557 482 557 482 0,54 0,75 

AB Stena Finans  538 305 538 305 0,52 0,73 

AB Robertsvik, Luleå  500 000 500 000 0,48 0,68 

Nilsson Ola  473 598 473 598 0,46 0,64 

Giacone Marcello  468 686 468 686 0,45 0,63 

SHB Luxembourg CL Acct  455 848 455 848 0,44 0,62 

Hanvad Invest Aktiebolag  386 269 386 269 0,37 0,52 

Kolmert, Axel Harald  385 000 385 000 0,37 0,52 

Svensson Ronny  379 000 379 000 0,37 0,51 

Folkesson Fredrik  375 000 375 000 0,36 0,51 

Isoz, Hans  367 870 367 870 0,36 0,50 

Övriga aktieägare  35 000 943 35 000 943 33,90 47,40 

Summa 3 268 000 70 585 983 73 853 983 100,00 100,00 
 

* Kurt Nilsson, Pia Nilsson och Bioflexin AB 
** Glycorex AB är ett fristående bolag från Glycorex Transplantation AB (publ.) Bolaget ägs av styrelseordförande Kurt Nilsson, Bill Nederman och Jason Liebel 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Bolagets försäljning är beroende av de resurser som 
samhället allokerar till transplantationsverksamheten och hur 
befintliga ersättningssystem ändras. Med anledning av 
covid-19, ser bolaget för närvarande ingen påverkan på 
produktionsförmåga, medan försäljning och lönsamhet har 
påverkats negativt genom de mindre antal transplantationer 
som globalt genomförts under 2021. Hur stor påverkan 
pandemin får på försäljning och kliniska studier under resten 
av året beror helt på hur sjukvårdssystem runt om i världen 
kommer att hantera pandemin, vilket i sin tur avgör vilka 
resurser som finns för transplantationer. 

 
I Glycorex Transplantations årsredovisning 2020 redovisas 
de olika risker koncernen är utsatt för, bland annat av 
konkurrerande produkter. Några övriga generella 
förändringar i den allmänna riskbilden har inte identifierats. 
 
Transaktioner med närstående 
Inga transaktioner med närstående bolag utanför koncernen 
under perioden. 

Redovisningsprinciper 
Denna delårsrapport är för koncernen upprättad i enlighet 
med IAS 34 Delårsrapportering och tillämpliga 
bestämmelser i årsredovisningslagen. De 
redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med 
de redovisningsprinciper som användes 
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vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. 
Redovisningsprinciperna beskrivs i årsredovisningen för 
2020 på sidorna 43–46. Moderbolagets delårsrapport är 
upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. 

 
Nya redovisningsprinciper 2021 och framåt 
Glycorex har gjort bedömningen att nya eller ändrade IFRS 
inte kommer att ha någon väsentlig påverkan på 
koncernens eller moderföretagets finansiella rapporter. 

 
Alternativa nyckeltal 
Glycorex-koncernen redovisar alternativa nyckeltal i 
delårsrapporten som inte är definierade enligt IFRS. I 
enlighet med ESMA:s (European Securities and Markets 
Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal, redovisas 
definitioner och avstämning av alternativa nyckeltal i 
delårsrapporten. Glycorex anser att nyckeltalen är relevanta 
för användarna av de finansiella rapporterna som ett 
komplement för att möjliggöra en bedömning av bolagets 
prestation. Eftersom inte alla företag beräknar nyckeltal på 
samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som 
används av andra företag. Nyckeltalen ska inte ses som en 
ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Definitioner 
av nyckeltalen återfinns på sidan 21 i delårsrapporten. 
Definitioner och beskrivningar av nyckeltalen baseras 
huvudsakligen på Finansanalytikernas rekommendationer. 
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Styrelsens försäkran 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 
av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 
 
 

Lund den 25 augusti 2021 
Styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ) 

 
 
 
 

Kurt Nilsson 
Styrelseordförande 

 
 
 
 

Christer Ahlberg Torbjörn Axelsson Nils Siegbahn 
Styrelseledamot 

 
 
 
 

Leni von Bonsdorff 
Styrelseledamot 

Styrelseledamot Styrelseledamot 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Johan Nilsson 
tf. Verkställande direktör 

 
 
 
 
 
 
 

Årsredovisning, delårsrapporter och annan information 
om Glycorex Transplantation AB kan hämtas från 
bolagets hemsida www.glycorex.com 
Denna information utgjorde innan offentliggörandet 
insiderinformation och är sådan information som 
Glycorex Transplantation AB (publ) är skyldigt att 
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen 
lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 
08:00 CET. 

 
Kontakt: 
Johan Nilsson, tf. VD, 
info@glycorex.com, 046-286 52 30  
Delårsrapporten har inte granskats av bolagets revisor. 
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
 

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

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

 
Nettoomsättning 7 954 3 267 12 877 10 941 27 000 

Förändring av lager av färdiga varor -222 -786 -381 -1 038 -81 

Aktiverat arbete för egen räkning 225 216 416 818 1 640 

Övriga rörelseintäkter 928 316 1 031 445 1 654 

Summa 8 885 3 013 13 943 11 166 30 213 
     

Rörelsekostnader     

Råvaror och förnödenheter -772 -803 -1 199 -1 769 -3 929 

Övriga externa kostnader -2 564 -2 111 -4 931 -4 076 -9 284 

Personalkostnader -5 582 -4 335 -10 955 -8 122 -16 419 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 116 -1 983 -4 230 -3 241 -7 830 

Övriga rörelsekostnader -60 -219 -124 -219 -475 

Rörelseresultat -2 209 -6 438 -7 496 -6 261 -7 724 

Finansnetto -124 -321 -209 -165 -326 

Resultat före skatt -2 333 -6 759 -7 705 -6 426 -8 050 

Skatt på årets resultat 29 - 55 - 10 

Periodens resultat -2 304 -6 759 -7 650 -6 426 -8 040 
     

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 304 -6 759 -7 650 -6 426 -8 040 

Resultat per aktie, SEK -0,03 -0,09 -0,1 -0,09 -0,11 

Genomsnittligt antal aktier 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 324 587 73 590 732 

 
Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till. 

 

Rapport över totalresultat för koncernen 
i sammandrag 

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

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

 
Periodens resultat -2 304 -6 759 -7 650 -6 426 -8 040 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen: 

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 

 

0 

 

8 

 

-4 

 

-3 1 

Periodens totalresultat -2 304 -6 751 -7 654 -6 429 -8 039 
     

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -2 304 -6 751 -7 654 -6 429 -8 039 
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Belopp i TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

Koncernens balansräkningar i sammandrag 
 
 

 
TILLGÅNGAR 

 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar 41 912 44 812 43 378 

Materiella anläggningstillgångar 1 650 1 127 1 217 

Nyttjanderättstillgångar 10 414 12 094 10 157 

Summa anläggningstillgångar 53 976 58 033 54 752 
   

Omsättningstillgångar   

Varulager mm 4 221 2 776 3 596 

Kortfristiga fordringar 6 194 5 507 5 045 

Kortfristig placering 953 952 957 

Kassa och bank 42 882 49 301 48 345 

Summa omsättningstillgångar 54 250 58 536 57 943 
   

SUMMA TILLGÅNGAR 108 226 116 569 112 695 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital 3 692 3 692 3 692 

Övrigt tillskjutet kapital 119 760 119 760 119 760 

Verkligt värdereserv -54 -54 -50 

Balanserat resultat -28 201 -20 161 -20 161 

Årets resultat -7 650 -6 426 -8 040 

Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 87 547 96 811 95 201 
   

Långfristiga skulder   

Långfristiga skulder till kreditinstitut 281 - - 

Långfristiga leasingskulder 6 249 8 006 5 994 

Uppskjuten skatteskuld 64 128 119 

Summa långfristiga skulder 6 594 8 134 6 113 
   

Kortfristiga skulder   

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 91 - - 

Kortfristiga leasingskulder 3 300 3 334 3 346 

Övriga kortfristiga skulder 10 694 8 290 8 035 

Summa kortfristiga skulder 14 085 11 624 11 381 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 108 226 116 569 112 695 
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apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

 

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 
 
 

 
Den löpande verksamheten 

 

Resultat efter finansiella poster -2 333 -6 759 -7 705 -6 426 -8 050 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 171 2 201 4 304 3 201 7 744 

Betald inkomstskatt 13 -141 287 -83 -285 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -149 -4 699 -3 114 -3 308 -591 

     

Minskning/ökning av varulager -58 697 -625 568 -252 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -813 -126 -391 1 388 2 110 

Ökning/minskning av rörelseskulder 1 869 -189 2 671 241 -5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 849 -4 317 1 459 -1 111 1 262 
     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -225 -216 -416 -818 -1 640 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -185 -69 -582 -153 -374 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -410 -285 -998 -971 -2 014 
     

Finansieringsverksamheten     

Nyemission - - - 39 888 39 888 

Upptagna lån - - 496 - - 

Amortering lån -124  -124  

Amortering av leasingskuld -1 145 -1 094 -3 306 -3 131 -5 397 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 269 -1 094 -2 934 36 757 34 491 
     

Periodens kassaflöde -830 -5 696 -5 391 34 675 33 739 

Likvida medel vid periodens början 44 715 56 181 49 302 15 586 15 586 

Kursdifferens i likvida medel -50 -232 -76 -8 -23 

Likvida medel vid periodens slut 43 835 50 253 43 835 50 253 49 302 
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Belopp i TSEK 
Övrigt 

tillskjutet 
Balanserat 

Verkligt resultat inkl. 
Summa 

eget 

Koncernens rapport över förändring i 
eget kapital i sammandrag 

 
 
 

 Aktiekapital kapital värdereserv årets resultat kapital 

Eget kapital 2020-01-01 3 492 80 072 -51 -20 161 63 352 

Periodens resultat - - - -6 426 -6 426 

Periodens övriga totalresultat - - -3 - -3 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med 

bolagets ägare 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

-3 

 
 

-6 426 

 
 

-6 429 

Nyemission* 200 39 688 - - 39 888 

Summa transaktioner med bolagets ägare 200 39 688 - - 39 888 
      

Eget kapital 2020-06-30 3 692 119 760 -54 -26 587 96 811 
      

Periodens resultat - - - -1 614 -1 614 

Periodens övriga totalresultat - - 4 - 4 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med 

bolagets ägare 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

4 

 
 

-1 614 

 
 

-1 610 

Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - 

      

Eget kapital 2020-12-31 3 692 119 760 -50 -28 201 95 201 
      

Periodens resultat - - - -7 650 -7 650 

Periodens övriga totalresultat - - -4 - -4 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med 

bolagets ägare 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

-4 

 
 

-7 650 

 
 

-7 654 

Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - 

      

Eget kapital 2021-06-30 3 692 119 760 -54 -35 851 87 547 

 
 

* Nyemissionskostnader om 0,1 MSEK har minskat inkommet kapital. 
 
 

Koncernens finansiella instrument 
värderade till verkligt värde 

 
 

Kortfristiga placeringar   

Räntefond 953 952 
 

Utgör placering i noterad räntefond och är värderad på nivå 1 enligt IFRS 1 

Belopp i TSEK 2021-06-30 2020-06-30 
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Nyckeltal för koncernen 
 

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

2021 2020 2021 2020 2020 

 
Nettoomsättning 7 954 3 267 12 877 10 941 27 000 

Rörelseresultat före avskrivningar -93 -4 455 -3 266 -3 020 106 

Rörelseresultat efter avskrivningar -2 209 -6 438 -7 496 -6 261 -7 724 

Periodens resultat -2 304 -6 759 -7 650 -6 426 -8 040 

Rörelsemarginal, % -27,8 -197,1 -58,2 -57,2 -28,6 

Avkastning på eget kapital, % -2,6 -6,7 -8,4 -8,0 -10,1 

Avkastning på totalt kapital, % -2,0 -5,3 -6,8 -6,2 -7,8 

Avkastning på sysselsatt kapital, % -2,3 -5,7 -7,4 -6,7 -8,5 

Soliditet, % 80,9 83,1 80,9 83,1 84,5 

Genomsnittligt antal aktier 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 324 587 73 590 732 

Antal aktier vid periodens slut 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 853 983 

Resultat per aktie -0,03 -0,09 -0,10 -0,09 -0,11 

Eget kapital per aktie vid periodens 
slut 1,19 1,31 1,19 1,31 1,29 

Medelantalet anställda 20 22 20 21 22 
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KONCERNREDOVISNING 

Avstämning alternativa nyckeltal 
(definierade på sid. 21) 

Rörelsemarginal 
 

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

Belopp TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 2019 

Rörelseresultat -2 209 -6 438 -7 496 -6 261 -7 724 7 500 

Nettoomsättning 7 954 3 267 12 877 10 941 27 000 36 105 

Rörelsemarginal, % -27,8% -197,1% -58,2% -57,2% -28,6% 20,8% 
 

Soliditet 

 
Belopp TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31  

Eget kapital 87 547 96 811 95 201 63 352 56 450 

Balansomslutning 108 226 116 569 112 695 85 841 66 908 

Soliditet, % 80,9% 83,1% 84,5% 73,8% 84,4% 

Eget kapital 
     

Belopp TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2021-03-31 2020-03-31 
Eget kapital 87 547 96 811 95 201 63 352 56 450 45 684 89 851 103 562 

 
Avkastning på eget kapital 

        

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

Belopp TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 2019   

Genomsnittligt eget kapital 88 699 100 187 91 374 80 082 79 277 59 901   

Nettoresultat -2 304 -6 759 -7 650 -6 426 -8 040 6 906   

Avkastning på eget kapital, % -2,6% -6,7% -8,4% -8,0% -10,1% 11,5%   

 
 
Sysselsatt kapital 

        

 
Belopp TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2017-12-31 2021-03-31 2020-03-31 
Balansomslutning 108 226 116 569 112 695 85 841 82 502 66 908 54 832 107 517 124 451 

Uppskjuten skatteskuld -64 -128 -119 -128 -158 -158 -227 -92 -128 

Övriga icke räntebärande 
skulder 

-10 694 -8 290 -8 035 -8 042 -10 300 -10 300 -8 921 -8 838 -8 479 

Totalt 97 468 108 151 104 541 77 671 72 044 56 450 45 684 98 587 115 844 

 
 

Avkastning på sysselsatt kapital  

 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec jan-dec jan-dec 
Belopp TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 2019 2018 
Genomsnittligt sysselsatt kapital 98 028 111 998 101 005 92 911 91 106 74 858 51 067 

        

Rörelseresultat -2 209 -6 438 -7 496 -6 261 -7 724 7 500 2 899 

Finansiella intäkter - - 5 - 5 5 5 

Summa -2 209 -6 438 -7 491 -6 251 -7 719 7 505 2 904 
Avkastning på sysselsatt kapital, % -2,3% -5,7% -7,4% -6,7% -8,5% 10,0% 5,7% 
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 
 

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

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

 
Nettoomsättning 7 954 3 267 12 877 10 941 27 000 

Förändring av lager av färdiga varor -222 -785 -381 -1 038 -81 

Aktiverat arbete för egen räkning - - - 406 406 

Övriga rörelseintäkter 928 311 1 031 440 1 649 

Summa 8 660 2 793 13 527 10 749 28 974 
     

Rörelsekostnader     

Råvaror och förnödenheter -2 587 -2 426 -4 723 -5 225 -11 257 

Övriga externa kostnader -3 028 -2 707 -5 752 -5 333 -11 023 

Personalkostnader -4 128 -2 928 -8 161 -5 541 -11 526 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -532 -515 -1 055 -547 -2 229 

Övriga rörelsekostnader -60 -217 -124 -217 -472 

Rörelseresultat -1 675 -6 000 -6 288 -6 114 -7 533 

Finansnetto -55 -230 -69 -3 15 

Resultat efter finansiella poster -1 730 -6 230 -6 357 -6 117 -7 518 

Bokslutsdispositioner - - - - - 

Resultat före skatt -1 730 -6 230 -6 357 -6 117 -7 518 

Skatt på årets resultat - - - - - 

Periodens resultat -1 730 -6 230 -6 357 -6 117 -7 518 

Rapport över totalresultat för 
moderbolaget i sammandrag 

 
 apr-jun apr-jun jan-jun jan-jun jan-dec 
Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

 
Periodens resultat 

Periodens övrigt totalresultat 

-1 730 

- 
-6 230 

- 
-6 357 

- 
-6 117 -7 518 

- - 

Periodens totalresultat -1 730 -6 230 -6 357 -6 117 -7 518 
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Belopp i TSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 

 

Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 
 
 

 
TILLGÅNGAR 

 

Anläggningstillgångar 
 

Immateriella anläggningstillgångar 24 526 27 067 25 474 

Materiella anläggningstillgångar 1 225 792 853 

Finansiella anläggningstillgångar 5 151 5 151 5 151 

Summa anläggningstillgångar 30 902 33 010 31 478 
   

Omsättningstillgångar   

Varulager mm 3 711 2 373 3 120 

Kortfristiga fordringar 22 924 20 667 21 135 

Kortfristig placering 953 952 957 

Kassa och bank 42 746 49 257 48 097 

Summa omsättningstillgångar 70 334 73 249 73 309 
   

SUMMA TILLGÅNGAR 101 236 106 259 104 787 
   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital   

Aktiekapital 3 692 3 692 3 692 

Pågående nyemission - - - 

Reservfond 33 014 33 014 33 014 

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter 11 406 13 303 11 880 

Överkursfond 99 335 99 335 99 335 

Balanserat resultat -49 251 -43 630 -42 207 

Periodens resultat -6 357 -6 117 -7 518 

Summa eget kapital 91 839 99 597 98 196 
   

Långfristiga skulder   

Långfristiga skulder till kreditinstitut 281 - - 

Summa långfristiga skulder 281 - - 

   

Kortfristiga skulder   

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 91 - - 

Övriga kortfristiga skulder 9 025 6 662 6 591 

Summa kortfristiga skulder 9 116 6 662 6 591 
   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 101 236 106 259 104 787 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag 
 

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

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

            

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster -1 730 -6 230 -6 357 -6 117 -7 518 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 588 723 1 129 509 2 144 

Betald inkomstskatt 44 -107 348 -101 -268 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 098 -5 614 -4 880 -5 709 -5 642 

            

Minskning/ökning av varulager -18 705 -591 566 -181 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -1 228 -402 -2 153 401 158 

Ökning/minskning av rörelseskulder 1 650 -146 2 446 203 141 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -694 -5 457 -5 178 -4 539 -5 524 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - - -406 -406 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -81 -173 -478 -257 -408 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -81 -173 -478 -663 -814 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission - - - 39 888 39 888 

Upptagna lån - - 496 - - 

Amortering lån -124   -124     

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -124 - 372 39 888 39 888 

            

Periodens kassaflöde -899 -5 630 -5 284 34 686 33 550 

Likvida medel vid periodens början 44 650 56 070 49 054 15 531 15 531 

Kursdifferenser i likvida medel -52 -231 -71 -8 -27 

Likvida medel vid periodens slut 43 699 50 209 43 699 50 209 49 054 
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Övrigt fritt Årets 

Belopp i TSEK Aktiekapital   Reservfond 
Fond för aktiverade 
utvecklingsutgifter 

Summa 
eget 

kapital resultat kapital 

 
 

Förändring av eget kapital, 
moderbolaget i sammandrag 

 

 
Eget kapital 2020-01-01 3 492 33 014 12 897 9 235 7 188 65 826 

Vinstdisposition - - - 7 188 -7 188 - 

Periodens resultat - - - - -6 117 -6 117 

Periodens övriga totalresultat - - - - - - 

Omföring aktiverade utvecklingsutgifter - - 406 -406 - - 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive 
 

transaktioner med bolagets ägare 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

406 

 
 

6 782 

 
 

-13 305 

 
 

-6 117 

Nyemission* 200 - - 39 688 - 39 888 

Summa transaktioner med bolagets ägare 200 - - 39 688 - 39 888 
       

Eget kapital 2020-06-30 3 692 33 014 13 303 55 705 -6 117 99 597 
       

Periodens resultat - - - - -1 401 -1 401 

Periodens övriga totalresultat - - - - - - 

Omföring aktiverade utvecklingsutgifter - - -1 423 1 423 - - 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive 
 

transaktioner med bolagets ägare 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

-1 423 

 
 

1 423 

 
 

-1 401 

 
 

-1 401 
       

Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - - 
       

Eget kapital 2020-12-31 3 692 33 014 11 880 57 128 -7 518 98 196 

Vinstdisposition - - - -7 518 7 518 - 

Periodens resultat - - - - -6 357 -6 357 

Periodens övriga totalresultat - - - - - - 

Omföring aktiverade utvecklingsutgifter - - -474 474 - - 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive 
 

transaktioner med bolagets ägare 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

-474 

 
 

-7 044 

 
 

1 161 

 
 

-6 357 

Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - - 
       

Eget kapital 2021-06-30 3 692 33 014 11 406 50 084 -6 357 91 839 

 
 
 
 

* Nyemissionskostnader om 0,1 MSEK har minskat inkommet kapital. 
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Nyckeltalsdefinitioner 
 
 

Rörelsemarginal. Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. 
Nyckeltalet visar hur stor del av faktureringen som blivit över för 
att täcka räntor, skatt och resultat. 
Avkastning på eget kapital. Periodens resultat i procent av 
genomsnittligt eget kapital. Resultatet avser resultat efter skatt. 
Genomsnittligt eget kapital beräknas som genomsnittet av 
in- och utgående balans. Nyckeltalet visar hur företaget förräntat 
aktieägarnas kapital. 
Avkastning på totalt kapital. Rörelseresultat plus finansiella intäkter i 
procent av genomsnittlig balansomslutning. Genomsnittligt totalt 
kapital beräknas som genomsnittet av in- och utgående balans. 
Nyckeltalet visar räntabiliteten på de totala tillgångarna. 
Avkastning på sysselsatt kapital. Rörelseresultat plus finansiella 
intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. 
Sysselsatt kapital avser balansomslutningen minskad med icke 
räntebärande skulder, inklusive uppskjutna skatteskulder. Skulder, 
för vilka räntekostnaden belastar finansnettot, ingår i sysselsatt 
kapital. Skulder för vilka räntekostnaden ingår i rörelseresultatet 
inräknas inte i sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital 
beräknas som genomsnittet av in- och utgående balans. Nyckeltalet 
visar företagets räntabilitet oberoende av finansieringen, det vill 
säga hur företaget förräntat det kapital som aktieägare och långivare 
tillsammans ställt till förfogande. 

 
Soliditet. Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet 
anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget 
kapital och möjliggör därmed en analys av företagets långsiktiga 
finansiella styrka. Nyckeltalet tar inte hänsyn till att uppskjutna 
skatteskulder inte behöver betalas i samband med förlust. 
Resultat per aktie. Periodens resultat (hänförbart till moderbolagets 
ägare) i förhållande till genomsnittligt antal utestående stamaktier. 
Nyckeltalet beräknas i enlighet med IAS 33. Resultat per aktie kan 
exempelvis användas för att beräkna P/E-tal (aktiekursen dividerad 
med resultat per aktie). 
Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med antal aktier på 
balansdagen. Måttet beskriver storleken på det egna kapital som 
tillhör aktieägarna i moderbolaget. 
Medelantalet anställda. Antalet anställda korrigerat för 
anställningstid och deltidsanställningar. 
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