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Juli – september 2021 (jämfört med motsvarande 
period föregående år) 
• Nettoomsättning: 8,6 miljoner kronor (8,7). 

• Rörelseresultat: -0,4 miljoner kronor (1,1). 

• Periodens resultat: -0,5 miljoner kronor (1,0). 

• Resultat per aktie: -0,01 kronor (0,01), inga 
utspädningseffekter. 

• Antalet sålda enheter ökade med 5,5 % jämfört 
med samma period 2020. Skillnaden mot 
nettoomsättningen hänförs till en ökad försäljning 
på marknader med lägre prisbild, däribland Indien.  

• Under kvartalet adderades 13 nya 
transplantationscentra i Indien, försäljningen ökade 
med 160 %. 

 
 

• Bolaget deltog fysiskt som utställare på den 
europeiska transplantationskongressen ESOT 
(European Society for Organ Transplantation) i 
Milano.  

• Prospektiv studie inom akuta 
blodgruppsinkompatibla levertransplantationer från 
avlidna givare. Ekvivalent patient- och 
transplantatöverlevnad sett över 1-, 3- och 5-år 
jämfört med kontrollgrupp.  

• Utmärkta resultat med bolagets UBP-produkt 
presenterades på kongresser i USA och i Tyskland. 
I USA användes produkten för att framgångsrikt 
reducera anti-A/B-antikroppar i blodgrupp O 
helblod.  

 

 
 

Nettoomsättning 8 550 8 747 21 427 19 688 27 000 

Förändring av lager av färdiga varor 141 499 -240 -539 -81 

Aktiverat arbete för egen räkning 120 539 536 1 357 1 640 

Övriga rörelseintäkter 90 752 1 121 1 197 1 654 

Summa 8 901 10 537 22 844 21 703 30 213 

            

Rörelsekostnader           

Råvaror och förnödenheter -1 202 -1 323 -2 401 -3 092 -3 929 

Övriga externa kostnader -1 848 -2 536 -6 779 -6 612 -9 284 

Personalkostnader -4 095 -3 508 -15 050 -11 630 -16 419 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 117 -1 974 -6 347 -5 215 -7 830 

Övriga rörelsekostnader -50 -121 -174 -340 -475 

Rörelseresultat -411 1 075 -7 907 -5 186 -7 724 

Finansnetto -87 -81 -296 -246 -326 

Resultat före skatt -498 994 -8 203 -5 432 -8 050 

Skatt på årets resultat 10 - 65 - 10 

Periodens resultat -488 994 -8 138 -5 432 -8 040 

            

Resultat per aktie, SEK -0,01 0,01 -0,11 -0,07 -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 

Tredje kvartalet 9 månader Helår 

jul-sep 2021 jul-sep 2020 jan-sep 2021 jan-sep 2020 jan-dec 2020 
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VD-KOMMENTAR 
 

 

 

VD-kommentar 
Fortsatt god försäljningsutveckling med ökade volymer 
Efter ett starkt andra kvartal inledde vi även det tredje kvartalet i god takt. Totalt sett uppgick vår 
försäljning till 8,6 MSEK (8,7), medan antalet försålda enheter ökade med drygt 5 %, en skillnad som 
under kvartalet uppstod till följd av en ökad försäljning till marknader med en något lägre prisbild, 
däribland Indien. Totalt sett under perioden januari-september ökade försäljningen med 9 % jämfört 
med motsvarande period 2020, vilket ser lovande ut inför framtiden. Nya data från olika centra gällande 
vår UBP-produkt har inkommit under hösten och även publicerats och presenterats i samband med 
transfusionskongresser i Tyskland och i USA. Under kvartalet har vi fysiskt kunnat deltaga på ESOT 
(European Society for Organ Transplantation) i Milano. Vi har även kunnat återuppta fysiska 
kundbesök under kvartalet. 

 

Glycosorb® ABO 
Vårt hittills klart dominanta segment är 
blodgruppsinkompatibla njurtransplantationer från 
levande/närstående givare. I år har det än så länge 
publicerats två publikationer som behandlat akuta 
blodgruppsinkompatibla transplantationer från avlidna givare 
där patienterna framgångsrikt behandlats med vår produkt: 
Akuta hjärttransplantationer på barn och akuta 
levertransplantationer på barn och vuxna.  
 
På hjärtsidan inkorporeras Glycosorb® ABO i hjärt/lung-
systemet. Tekniken, som är framarbetad av det 
välrenommerade Great Ormond Street-sjukhuset i London, 
har bland annat visat på likvärdiga resultat som för 
blodgruppskompatibla transplantationer samtidigt som 
transfusionsrelaterade risker minimeras och betydligt äldre 
barn kan behandlas, vilket ökar sannolikheten att fler barn 
kan transplanteras. I oktober gjorde exempelvis BBC news 
ett reportage om Lucy, en 10-årig flicka som tros vara det 
äldsta barnet i världen att få ett donatorhjärta som inte 
matchade hennes blodgrupp, detta tack vare Glycosorb® 
ABO. Väntan på att hitta ett passande hjärta är i regel 
dubbelt så lång för barn och bebisar jämfört med vuxna. 
Intresset för GOSH-tekniken är stort, inte bara i Europa. Allt 
fler hjärtcentra avser anamma tekniken som visat sig vara 
överlägsen allt annat på marknaden.  
 
I västvärlden dominerar organtransplantationer från avlidna 
givare. Häri ligger en stor framtida outnyttjad potential. Fler 
än 60 artiklar har idag publicerats kring den kliniska 
erfarenheten med Glycosorb® ABO.  
De två publikationer inom hjärta och lever som publicerats i 
år bekräftar den kliniska bredden och kapaciteten i vår 
teknologi, vilket också är nyckelfaktorer för en ökad 
användning av produkten vid transplantationer från avlidna 
givare.  

 
UBP-produkten 
Utmärkta resultat av UBP-produkten har under 
sommaren/hösten och nu senast i oktober presenterats vid 
fyra transfusionskongresser: SETS (Spanien), DGTI 
(Tyskland), SABM (USA) och AABB (USA).  
Kongresserna i Spanien och Tyskland presenterade resultat 
med blodplasma och de båda kongresserna i USA 
presenterade resultat med helblod. Responsen har varit god 
och har bidragit till nya kundpresentationer under hösten.  
Resultaten i USA av framtagning av lågtiter blodgrupp 0 
helblod planeras användas för publikation av en full 
vetenskaplig artikel.  
 
Utöver framtagning av anti-A/B antikroppsreducerad 

plasma och helblod ser vi även en framtida potential för 
produkten för behandling av trombocytkoncentrat. 
 
Blodgrupp A- och B-antikroppar reduceras idag ur 
trombocytkoncentrat genom att behandla 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, behövs jämförande studier med befintlig 
metodik.  
Två sådana jämförande studier (en i England och en i 
Norge) har påbörjats och är planerade att kring 
årsskiftet.  
Utöver trombocytkoncentrat genomförs ytterligare 
studier på plasma, även dessa resultat är att invänta 
kring årsskiftet.  
 
UBP-produkten är unik och bryter ny mark inom det 
reglerade segment som transfusionsmarknaden utgör. 
De data och den dokumentation som nu inkommer ger 
oss förutsättningar för att härefter i en bredare skala 
lansera produkten. 
 
Utvecklingsprojekt 
Angående RA-projektet har detta löpt på. Nästa steg är 
att genomföra kliniska studier på RA-patienter. Vi är i 
diskussioner med det behandlande sjukhuset kring 
patientbehandlingarna.  
 
Ny VD 
I november utsåg styrelsen Geert Nygaard som ny VD 
för bolaget. Geert har lång erfarenhet av att arbeta som 
VD internationellt och har över 30 års erfarenhet inom 
diagnostik och life science. Geert har bland annat 
erfarenhet av att leda ett börsnoterat företag och att 
erhålla FDA-godkännande i USA. Geert har även 
erfarenhet av att arbeta med antikroppar och deras 
applikationer samt att arbeta med nya produkter inom 
blodtransfusion. Med sin starka kommersiella bakgrund 
samt expertis inom regulatory- och kvalitetsfrågor 
välkomnar vi Geert till Glycorex. Geert tillträder den 15 
december 2021. 
 
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 och 2022 
 
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 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 kommer att bli ett prioriterat område för 
bolagets nye VD som tillträder 15 december. 
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 avsett för transfusion uppskattas 
till cirka 30 miljoner enheter globalt. I EU transfunderas till 
patienter totalt cirka 4 miljoner enheter plasma årligen, vilket 
motsvarar en marknadsstorlek på mer än en miljard 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. 
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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. Vi är i diskussioner med det behandlande 
sjukhuset kring patientbehandlingarna.  
 
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 
RA-projektet är för närvarande prioriterat, men Glycorex har 
ambitionen att 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 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 september 2021 
 

Nettoomsättningen uppgick till 21,4 MSEK (19,7 MSEK). 
Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -7,9 
MSEK (- 5,2 MSEK). Periodens resultat blev -8,1 MSEK 
(-5,4 MSEK) vilket ger ett resultat per aktie om -0,11 
SEK (-0,07 SEK). 
Periodens kassaflöde blev -6,0 MSEK (35,3 MSEK). 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 
uppgick till 0,5 MSEK (1,4 MSEK). Investeringarna utgör 
aktivering 

av utgifter för utveckling av RA-produkten. Investeringar i 
materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,8 MSEK (0,3 
MSEK), vilket huvudsakligen har finansierats genom 
upptagande av lån från kreditinstitut. Koncernens likvida 
medel inklusive kortfristig placering var vid utgången av 
perioden 43,2 MSEK (50,9 MSEK). Det egna kapitalet 
uppgick till 87,1 MSEK (97,8 MSEK), vilket motsvarar 1,18 
SEK (1,32) per aktie. Koncernens soliditet var vid 
periodens utgång 82,5 % (83,8%). 

 

Moderbolaget 1 januari – 30 september 2021 
 
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 21,4 MSEK (19,7 MSEK). Periodens resultat blev -6,6 MSEK (-5,1 MSEK). 
Periodens kassaflöde blev -5,9 MSEK (35,3 MSEK). Likvida medel inklusive kortfristig placering uppgick till 43,0 MSEK (50,8 
MSEK) vid periodens slut. 

 
 

Personal 
 
Medelantalet anställda uppgick till 16 (14) i moderbolaget och i koncernen 23 (21). 

 
 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
 

• 2021-10-25: Allmän uppdatering kring prelanseringsplanen av UBP-produkten 
• 2021-11-02: Geert Nygaard utsedd till ny VD som tillträder den 15 december 2021 

 

IR-aktiviteter och finansiell kalender
Finansiell kalender 

• Bokslutskommuniké: den 23 februari 2021 

 
Aktien och ägare 
Glycorex Transplantation AB (publ) är noterat på NGM 
Main Regulated Equity (Nordic Growth Market). Den 30 
september 2021 var börskursen 10,02 SEK 
(stängningskurs). Under tredje kvartalet var högsta och 
lägsta stängningskurserna 10,58 SEK respektive 9,58 
SEK. Cirka 3,9 miljoner aktier omsattes via NGM under 
tredje kvartalet. 
De största ägarna och deras innehav per den 30 
september 2021 framgår av tabellen nedan. Antalet 
aktieägare uppgick per den 30 september 2021 till 5 
324. 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 2021-09-30 

 
      Totalt     

antal aktier 

    
Aktieägare A-aktier B-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 17,02 6,71 

Försäkrings AB, Avanza pension   8 219 144 8 219 144 7,96 11,13 

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

Nordnet pensionsförsäkring AB   2 826 484 2 826 484 2,74 3,83 

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   1 442 478 1 442 478 1,40 1,95 

Nederman, Bill   1 266 639 1 266 639 1,23 1,72 

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

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

Coeli Wealth Management AB   974 880 974 880 0,94 1,32 

AB Stena Finans   588 305 588 305 0,57 0,80 

Swedbank Försäkring AB   579 637 579 637 0,56 0,78 

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

AB Robertsvik, Luleå   510 000 510 000 0,49 0,69 

Nilsson Ola   475 598 475 598 0,46 0,64 

Giacone Marcello   470 669 470 669 0,46 0,64 

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

Hansson Per-Erik   398 062 398 062 0,39 0,54 

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

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

Svensson Ronny   381 000 381 000 0,37 0,52 

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

Övriga aktieägare   35 232 661 35 232 661 34,12 47,71 

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 och påverkas 
negativt i de fall transplantationer uteblir på grund av 
omprioriteringar i sjukvården och av den ökade risk som covid-
19 innebär för donator och givare. 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. I enlighet med IAS 8 har en ändrad 
uppskattning av nyttjandeperiod för en äldre immateriell 
anläggningstillgång medfört ökade avskrivningar under 2021. 
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 24 november 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 24 november 2021 kl. 
08:00 CET. 
 
 
 

 
Kontakt: 
Johan Nilsson, tf. VD, 
info@glycorex.com, 046-286 52 30  
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Revisors granskningsrapport 
Glycorex Transplantation AB (publ), org.nr 556519–7372 
 
Till styrelsen för Glycorex Transplantation AB (publ) 
 

Inledning 
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag 
(delårsrapporten) för Glycorex Transplantation AB (publ) per 30 september 2021 och den 
niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovis-
ningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga 
granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 
ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En 
översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för 
finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga 
granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre 
omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i övrigt har.  
De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa 
oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit 
identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har 
därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss 
anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet 
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. 
 
Malmö den 24 november 2021 

Ernst & Young AB 
 
 
Ola Larsmon 
Auktoriserad revisor 
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Koncernens resultaträkningar i sammandrag 
 

juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

 
Nettoomsättning 8 550 8 747 21 427 19 688 27 000 

Förändring av lager av färdiga varor 141 499 -240 -539 -81 

Aktiverat arbete för egen räkning 120 539 536 1 357 1 640 

Övriga rörelseintäkter 90 752 1 121 1 197 1 654 

Summa 8 901 10 537 22 844 21 703 30 213 

            

Rörelsekostnader           

Råvaror och förnödenheter -1 202 -1 323 -2 401 -3 092 -3 929 

Övriga externa kostnader -1 848 -2 536 -6 779 -6 612 -9 284 

Personalkostnader -4 095 -3 508 -15 050 -11 630 -16 419 

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar -2 117 -1 974 -6 347 -5 215 -7 830 

Övriga rörelsekostnader -50 -121 -174 -340 -475 

Rörelseresultat -411 1 075 -7 907 -5 186 -7 724 

Finansnetto -87 -81 -296 -246 -326 

Resultat före skatt -498 994 -8 203 -5 432 -8 050 

Skatt på årets resultat 10 - 65 - 10 

Periodens resultat -488 994 -8 138 -5 432 -8 040 

            

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -488 994 -8 138 -5 432 -8 040 

Resultat per aktie, SEK -0,01 0,01 -0,11 -0,07 -0,11 

Genomsnittligt antal aktier 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 502 341 73 590 732 

 
Det finns inga utspädningseffekter att ta hänsyn till. 

 

Rapport över totalresultat för koncernen  i 
sammandrag 

 
juli-sep juli-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp i TSEK     2021 2020 2021 2020 2020 

             

Periodens resultat -488 994 -8 138 -5 432 -8 040 

Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:        

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 0 4 -4 1 1 

Periodens totalresultat -488  998 -8 142 -5 431 -8 039 

            

Totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -488  998 -8 142 -5 431 -8 039 
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Koncernens balansräkningar i sammandrag 
 
 
 

 

Belopp i TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 41 091 44 545 43 378 

Materiella anläggningstillgångar 1 738 1 182 1 217 

Nyttjanderättstillgångar 9 305 11 092 10 157 

Summa anläggningstillgångar 52 134 56 819 54 752 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager mm 3 828 2 894 3 596 

Kortfristiga fordringar 6 426 6 201 5 045 

Kortfristig placering 953 956 957 

Kassa och bank 42 202 49 899 48 345 

Summa omsättningstillgångar 53 409 59 950 57 943 

      

SUMMA TILLGÅNGAR 105 543 116 769 112 695 

        

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 -50 -50 

Balanserat resultat -28 201 -20 161 -20 161 

Årets resultat -8 138 -5 432 -8 040 

Totalt eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 87 059 97 809 95 201 

        

Långfristiga skulder       

Långfristiga skulder till kreditinstitut 257 - - 

Långfristiga leasingskulder 5 139 6 990 5 994 

Uppskjuten skatteskuld 54 128 119 

Summa långfristiga skulder 5 450 7 118 6 113 

        

Kortfristiga skulder       

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 91 - - 

Kortfristiga leasingskulder 3 325 3 359 3 346 

Övriga kortfristiga skulder 9 618 8 483 8 035 

Summa kortfristiga skulder 13 034 11 842 11 381 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 105 543 116 769 112 695 
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Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

            

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster -498 994 -8 203 -5 432 -8 050 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 2 203 1 944 6 507 5 145 7 744 

Betald inkomstskatt -118 -20 169 -103 -285 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 587 2 918 -1 527 -390 -591 

            

Minskning/ökning av varulager 393 -118 -232 450 -252 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -116 -625 -507 763 2 110 

Ökning/minskning av rörelseskulder -1 140 197 1 531 438 -5 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 724 2 372 -735 1 261 1 262 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -120 -539 -536 -1 357 -1 640 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -174 -118 -756 -271 -374 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -294 -657 -1 292 -1 628 -2 014 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission - - - 39 888 39 888 

Upptagna lån - - 496 - - 

Amortering lån -24 -  -148 -  -  

Amortering av leasingskuld -1 065 -1 093 -4 371 -4 224 -5 397 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 089 -1 093 -4 023 35 664 34 491 

            

Periodens kassaflöde -659 622 -6 050 35 297 33 739 

Likvida medel vid periodens början 43 835 50 253 49 302 15 586 15 586 

Kursdifferens i likvida medel -21 -20 -97 -28 -23 

Likvida medel vid periodens slut 43 155 50 855 43 155 50 855 49 302 
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 
i sammandrag  

 

Belopp i TSEK 
Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 
Verkligt 

värdereserv 

Balanserat 
resultat inkl 
årets resultat 

Summa 
eget 

kapital 
            

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

Periodens resultat - - - -5 432 -5 432 

Periodens övriga totalresultat - - 1 - 1 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med      

bolagets ägare - - 1 -5 432 -5 431 

Nyemission* 200 39 688 - - 39 888 

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

            

Eget kapital 2020-09-30 3 692 119 760 -50 -25 593 97 809 

            

Periodens resultat - - - -2 608 -2 608 

Periodens övriga totalresultat - - - - - 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med      

bolagets ägare - - - -2 608 -2 608 

Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - 

            

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

            

Periodens resultat - - - -8 138 -8 138 

Periodens övriga totalresultat - - -4 - -4 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med      

bolagets ägare - - -4 -8 138 -8 142 

Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - 

            

Eget kapital 2021-09-30 3 692 119 760 -54 -36 339 87 059 

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

 

Koncernens finansiella instrument värderade till 
verkligt värde 
Belopp i TSEK 2021-09-30 2020-09-30 

      

Kortfristiga placeringar     

Räntefond 953 956 

 

Utgör placering i noterad räntefond och är värderad på nivå 1 enligt IFRS 13 
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Nyckeltal för koncernen 
 
 jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

2021 2020 2021 2020 2020 

            

Nettoomsättning 8 550 8 747 21 427 19 688 27 000 

Rörelseresultat före avskrivningar 1 706 3 049 -1 560 29 106 

Rörelseresultat efter avskrivningar -411 1 075 -7 907 -5 186 -7 724 

Periodens resultat -488 994 -8 138 -5 432 -8 040 

Rörelsemarginal, % -4,8 12,3 -36,9 -26,3 -28,6 

Avkastning på eget kapital, % -0,6 1,0 -8,9 -6,7 -10,1 

Avkastning på totalt kapital, % -0,4 0,9 -7,2 -5,1 -7,8 

Avkastning på sysselsatt kapital, % -0,4 1,0 -7,9 -5,6 -8,5 

Soliditet, % 82,5 83,8 82,5 83,8 84,5 

Genomsnittligt antal aktier 73 853 983 73 853 983 73 853 983 73 502 341 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 -0,01 0,01 -0,11 -0,07 -0,11 

Eget kapital per aktie vid periodens 
slut 1,18 1,32 1,18 1,32 1,29 

Medelantalet anställda 24 21 23 21 22 
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KONCERNREDOVISNING 

Avstämning alternativa nyckeltal 
(definierade på sid. 21) 
Rörelsemarginal 

 
  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 

Belopp TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 2019 

Rörelseresultat -411 1 075 -7 907 -5 186 -7 724 7 500 

Nettoomsättning 8 550 8 747 21 427 19 688 27 000 36 105 

Rörelsemarginal, % -4,8% 12,3% -36,9% -26,3% -28,6% 20,8% 
 

Soliditet 
 

Belopp TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 

Eget kapital 87 059 97 809 95 201 63 352 56 450 

Balansomslutning 105 543 116 569 112 695 85 841 66 908 

Soliditet, % 82,5% 83,8% 84,5% 73,8% 84,4% 
 

Eget kapital 
 

Belopp TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2021-06-30 2020-06-30 

Eget kapital 87 059 97 809 95 201 63 352 56 450 45 684 87 547 96 811 

 
 

Avkastning på eget kapital 
 

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec 

Belopp TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 2019 

Genomsnittligt eget kapital 87 303 97 310 91 130 80 581 79 277 59 901 

Nettoresultat -488 994 -8 138 -5 432 -8 040 6 906 

Avkastning på eget kapital, % -0,6% 1,0% -8,9% -6,7% -10,1% 11,5% 

 
 

Sysselsatt kapital 
 

Belopp TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 2019-12-31 2019-01-01 2018-12-31 2017-12-31 2021-06-30 2020-06-30 

Balansomslutning 105 543 116 569 112 695 85 841 82 502 66 908 54 832 108 226 116 569 

Uppskjuten skatteskuld -54 -128 -119 -128 -158 -158 -227 -64 -128 

Övriga icke räntebärande skulder -9 618 -8 483 -8 035 -8 042 -10 300 -10 300 -8 921 -10 694 -8 290 

Totalt 95 871 108 158 104 541 77 671 72 044 56 450 45 684 97 468 108 151 
 
 

Avkastning på sysselsatt kapital 
 
 

 
 
 
 

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec jan-dec jan-dec 
Belopp TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 2019 2018 

Genomsnittligt sysselsatt kapital 96 670 108 155 100 206 92 915 91 106 74 858 51 067 

Rörelseresultat -411 1 075 -7 907 -5 186 -7 724 7 500 2 899 

Finansiella intäkter - - 5 - 5 5 5 

Summa -411 1 075 -7 902 -5 186 -7 719 7 505 2 904 

Avkastning på sysselsatt kapital, % -0,4% 1,0% -7,9% -5,6% -8,5% 10,0% 5,7% 
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Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag 
 

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

            
Nettoomsättning 8 550 8 747 21 427 19 688 27 000 

Förändring av lager av färdiga varor 141 499 -240 -539 -81 

Aktiverat arbete för egen räkning - - - 406 406 

Övriga rörelseintäkter 90 754 1 121 1 194 1 649 

Summa 8 781 10 000 22 308 20 749 28 974 

            
Rörelsekostnader           
Råvaror och förnödenheter -3 000 -3 238 -7 723 -8 463 -11 257 

Övriga externa kostnader -2 339 -2 660 -8 091 -7 993 -11 023 

Personalkostnader -2 980 -2 425 -11 141 -7 966 -11 526 

Av-och nedskrivningar av anläggningstillgångar -626 -518 -1 681 -1 065 -2 229 

Övriga rörelsekostnader -50 -119 -174 -336 -472 

Rörelseresultat -214 1 040 -6 502 -5 074 -7 533 

Finansnetto -25 12 -94 9 15 

Resultat efter finansiella poster -239 1 052 -6 596 -5 065 -7 518 

Bokslutsdispositioner - - - - - 

Resultat före skatt -239 1 052 -6 596 -5 065 -7 518 

Skatt på årets resultat - - - - - 

Periodens resultat -239 1 052 -6 596 -5 065 -7 518 

 

Rapport över totalresultat för 
moderbolaget i sammandrag 

 
   jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

            
Periodens resultat -239 1 052 -6 596 -5 065 -7 518 

Periodens övrigt totalresultat - - - - - 

Periodens totalresultat -239 1 052 -6 596 -5 065 -7 518 
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Balansräkning för moderbolaget i sammandrag 
 

Belopp i TSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella anläggningstillgångar 23 962 26 593 25 474 

Materiella anläggningstillgångar 1 164 866 853 

Finansiella anläggningstillgångar 5 151 5 151 5 151 

Summa anläggningstillgångar 30 277 32 610 31 478 

        

Omsättningstillgångar       

Varulager mm 3 321 2 495 3 120 

Kortfristiga fordringar 23 117 21 639 21 135 

Kortfristig placering 953 956 957 

Kassa och bank 42 090 49 836 48 097 

Summa omsättningstillgångar 69 481 74 926 73 309 

        

SUMMA TILLGÅNGAR 99 758 107 536 104 787 

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

Eget kapital       

Aktiekapital 3 692 3 692 3 692 

Reservfond 33 014 33 014 33 014 

Fond för aktiverade utvecklingsutgifter 10 457 13 303 11 880 

Överkursfond 99 335 99 335 99 335 

Balanserat resultat -48 302 -43 630 -42 207 

Periodens resultat -6 596 -5 065 -7 518 

Summa eget kapital 91 600 100 649 98 196 

        

Långfristiga skulder       

Långfristiga skulder till kreditinstitut 257 - - 

Summa långfristiga skulder 257 - - 

        

Kortfristiga skulder       

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 91 - - 

Övriga kortfristiga skulder 7 810 6 887 6 591 

Summa kortfristiga skulder 7 901 6 887 6 591 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 99 758 107 536 104 787 
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Kassaflödesanalys för moderbolaget i sammandrag 
 

 
 
 

  jul-sep jul-sep jan-sep jan-sep jan-dec 

Belopp i TSEK 2021 2020 2021 2020 2020 

            

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster -239 1 052 -6 596 -5 065 -7 518 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 715 487 1 844 996 2 144 

Betald inkomstskatt -88 8 260 -93 -268 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 388 1 547 -4 492 -4 162 -5 642 

            

Minskning/ökning av varulager 390 -122 -201 444 -181 

Minskning/ökning av rörelsefordringar -107 -930 -2 260 -529 158 

Ökning/minskning av rörelseskulder -1 279 230 1 167 433 141 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -608 725 -5 786 -3 814 -5 524 

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - - -406 -406 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -118 -478 -375 -408 

Kassaflöde från investeringsverksamheten - -118 -478 -781 -814 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission - - - 39 888 39 888 

Upptagna lån - - 496 - - 

Amortering lån -24 - -148 - - 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -24 - 348 39 888 39 888 

            

Periodens kassaflöde -632 607 -5 916 35 293 33 550 

Likvida medel vid periodens början 43 699 50 209 49 054 15 531 15 531 

Kursdifferenser i likvida medel -24 -24 -95 -32 -27 

Likvida medel vid periodens slut 43 043 50 792 43 043 50 792 49 054 
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Förändring av eget kapital, 
moderbolaget i sammandrag 

      
Fond för aktiverade 
utvecklingsutgifter 

Övrigt fritt Årets Summa 
eget 

Belopp i TSEK Aktiekapital Reservfond kapital resultat kapital 

              

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

Vinstdisposition - - - 7 188 -7 188 - 

Periodens resultat - - - - -5 065 -5 065 

Periodens övriga totalresultat - - - - - - 

Omföring aktiverade utvecklingsutgifter - - 406 -406 - - 

Summa förmögenhetsförändringar exklusive       

transaktioner med bolagets ägare - - 406 6 782 -12 253 -5 065 

Nyemission* 200 - - 39 688 - 39 888 

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

              

Eget kapital 2020-09-30 3 692 33 014 13 303 55 705 -5 065 100 649 

              

Periodens resultat - - - - -2 453 -2 453 

Periodens övriga totalresultat - - - - - - 

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

Summa förmögenhetsförändringar exklusive       

transaktioner med bolagets ägare - - -1 423 1 423 -2 453 -2 453 

              

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 - - - - -6 596 -6 596 

Periodens övriga totalresultat - - - - - - 

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

Summa förmögenhetsförändringar exklusive       

transaktioner med bolagets ägare - - -1 423 -6 095 922 -6 596 

Summa transaktioner med bolagets ägare - - - - - - 

              

Eget kapital 2021-06-30 3 692 33 014 10 457 51 033 -6 596 91 600 

 
 

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



NYCKELTALSDEFINITIONER 

DELÅRSRAPPORT JAN – SEP 2021 – 21 

 

 

 

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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