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Leveranserna är i gång och ChromoGenics förbättrade 

resultatnivån 

TREDJE KVARTALET 2021

• ChromoGenics startade i slutet av maj den egna 

in-house produktionen av ConverLight® Dynamic, 

ChromoGenics dynamiska glas i långsamt tempo 

för att minska risken för produktionsstörningar. 

Under kvartalet har produktionen successivt 

stegrats med flera utleveranser till våra kunder. 

• Efter att ChromoGenics slutförde långtidstesterna 

av de egenproducerade dynamiska glasen, 

ConverLight® Dynamic i mitten av juni har 

efterkontrollen varit prioriterad. Vårt fokus nu är att 

steg för steg på ett kvalitetssäkert sätt öka takten i 

produktionen. 

• De första dynamiska glasen från ChromoGenics 

fabrik i Uppsala installerades i slutet av juni i en 

byggnad i Uppsala och arbetet pågår en bit in i 

fjärde kvartalet.  

• I början av september utlevererades de första 

dynamiska glasen avseende ordern från norska 

byggbolaget Betonmast mot projektet Gullhaugs 

Torg i Oslo. Totalt kommer ca 4 000 m2 dynamiska 

och statiska glas levereras i en miljöcertifierad 

byggnad, som är under uppbyggnad. 

• Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2021 uppgick 

till -6,3 (-14,4) MSEK, vilket är det bästa enskilda 

rörelseresultatet för ett kvartal sedan bolagets 

börsintroduktion 2017. En förbättring med 8,1 

MSEK jämfört med motsvarande period 2020.  

• Åtgärdsprogrammet som lanserades i mars 2020 i 

syfte att reducera bolagets löpande kostnader har 

fortsatt stor effekt under årets tredje kvartal 2021. 

Rörelsekostnaderna ökade visserligen med ca 2,0 

MSEK jämfört med motsvarande period 2020 vilket 

var relaterat till produktionsökningen och 

utlevererade varor. Totalt under årets nio första 

månader har kostnadsbesparingen uppgått till ca 

22 MSEK. 

• Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 

4,3 (1,4) MSEK. Den stora ordern som erhölls från 

norska Betonmast Oslo AS avseende produkterna 

ConverLight® Dynamic och ConverLight® Paragon 

ECO för installation i en miljöcertifierad byggnad 

under uppförande vid Gullhaugs Torg 5 i Oslo, 

Norge om 23,3 MSEK har påbörjats att levereras 

ut under september månad. Under kvartalet har 

kompletteringsorder tillkommit i projektet på ca 3,5 

MSEK avseende tjänster och komponenter.  

• Ordervolymen inför fjärde kvartalet 2021 uppgår till 

24,8 (9,7) MSEK. 

• Flera kunder har väntat med att lägga beställningar 

på dynamiska glas med egen producerad folie tills 

vi har kunnat bekräfta leveransdatum, vilket vi 

började göra i slutet av kvartalet. Vårt 

försäljningsteam arbetar nu med att öka 

kundbearbetningen och höja värdet på vår 

försäljningspipeline samt orderbok med ytterligare 

nya affärer för leverans 2022. 

• Vissa kunder innehar glas som levererats innan 

ChromoGenics startade den egna in-house 

produktionen och önskar få glasen utbytta inom 

det närmaste året. Planeringen av ett antal 

reklamationsprojekt har påbörjats. 

• Nettoomsättningen tredje kvartalet 2021 uppgick 

till 7,7 (3,5) MSEK och resultatet till -7,3 (- 15,1) 

MSEK, motsvarande ett resultat per aktie om -1,03 

(-2,14) SEK före utspädning med hänsyn till 

teckningsoptioner (TO3) från unitemissionen i 

december 2020. 

• Likvida medel uppgick till 28,2 (21,3) MSEK per 

den 30 september 2021. 

• Den 23 augusti tillträdde Fredrik Fränding som ny 

VD för ChromoGenics. Leif Ljungqvist avgick i 

pension. 

• Första utnyttjandeperioden för teckningsoptioner 

av serien 2020/2022 avslutades 27 september. 

Totalt utnyttjades 61 576 teckningsoptioner för 

teckning av lika många aktier till en teckningskurs 

om 8,00 SEK per aktie. Antalet aktier i 

ChromoGenics ökade till 17 037 595 aktier och 

aktiekapitalet ökade med 12 315,20 SEK till 

3 407 519,00 SEK. Emissionen registrerades 30 

september 2021 av Bolagsverket. 
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_____________________________________ 

RESULTATUTVECKLING I SAMMANDRAG 

 

 

 

_____________________________________ 

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

• Den 5 oktober meddelades att ChromoGenics erhöll 

nya beställningar av ConverLight® Static på ca 1,1 

MSEK från bl. a. Humlegården med leverans under 

fjärde kvartalet. Beställningarna innefattar 

uppgradering genom byte av glas i befintliga fönster i 

två kontorsfastigheter i Solna till ConverLight® Static. 

 

• Den 3 november aviserade ChromoGenics 

förseningar av leveranser. Detta orsakades av 

materialbrist och kapacitetsbegränsningar i 

leverantörskedjan. Slutleveranserna till slutkunden 

Betonmast för projektet Gullhaugs Torg i Oslo 

försenas med uppskattningsvis åtta veckor. 

Fakturering och inkommande kassaflöde bedömdes 

påverkas i samma utsträckning.   

 

• ChromoGenics hade även fått störningar i sin egen 

produktionsprocess. Problemet hade identifierats och 

lösningen bedömdes vara validerad i slutet av 

november och tills vidare stannades produktionen i 

fabriken. Bedömningen var att produktions-

stilleståndet inte skapar ytterligare förseningar av 

projekt Gullhaugs Torg då det för stunden var 

leverantörskedjan som var flaskhalsen. Slutleveranser 

till Vasakronan för projekt Hästen bedömdes försenas 

med ytterligare tre veckor. 

 

• Den 8 november erhöll ChromoGenics en ny order 

om 1,2 MSEK avseende dynamiska glas 
ConverLight® Dynamic till en kontorsfastighet i 

Bergen, Norge. 

 

• Den 10 november slöt ChromoGenics avtal om en ny 

order tillsammans med fönstertillverkaren LEIAB om 

leverans med dynamiska glas ConverLight® Dynamic 

till ett äldreboende i Skara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2020 2021 2020 2020

MSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Nettoomsättning 7,7 3,5 11,0 12,6 14,6

EBITDA -5,8 -13,1 -43,4 -44,2 -51,8

Periodens resultat -7,3 -15,1 -47,7 -53,5 -62,5

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,03 -2,14 -6,75 -9,65 -11,26

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,60 -2,14 -3,96 -9,65 -5,25

Likvida medel vid periodens slut 28,2 21,3 28,2 21,3 93,4
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VD-ord

ChromoGenics har under kvartalet tagit stora 

steg från ett utvecklingsbolag till ett 

industribolag. Vi har levererat till kunder och 

fakturerat 7,7 MSEK, vilket resulterade i det 

bästa kvartalsresultatet sedan bolaget 

börsintroducerades 2017.  

Sputterfabriken har under stora delar av 

kvartalet arbetat treskift, inklusive helger. 

Folietillverkning och glaslaminering har 

konsekvent arbetat tvåskift. Fokus för hela 

organisationen är och har varit att på ett 

kvalitetssäkrat sätt öka vår produktion. Våra 

medarbetare har arbetat hårt och vi är mycket 

tacksamma för deras insatser.  

Under kvartalet tillsatte vi två produktions-

ingenjörer och gjorde vissa organisations-

förändringar för att ytterligare förstärka 

produktionsledning, metodutveckling och 

ständiga förbättringar. Vi har även knutit till oss 

globala experter på vår typ av sputtringsprocess 

för att säkerställa att vi väljer rätt väg mot ökad 

produktionskapacitet, samt för att utveckla vår 

egen kompetens. 

Vi har flera dagar under kvartalet uppnått en 

produktionstakt motsvarande 200 m2 färdigt glas 

i veckan vilket är den nivå vi eftersträvar och 

planerar att hålla från årsskiftet. Vi planerar att 

ytterligare höja takten under 2022. 

Leveranskedjorna runt om i världen är just nu 

osäkra, och även ChromoGenics har drabbats. 

Leveranstider för glas ökar och är osäkra. Våra 

underleverantörer har inte lyckats uppnå 

planerade volymer på grund av materialbrist och 

kapacitetsbegränsningar. Slutleveranserna till 

slutkunden Betonmast för projektet på 

Gullhaugs Torg i Oslo försenas därför med 

uppskattningsvis 8 veckor, vilket påverkar vår 

fakturering och kassaflöde i motsvarande grad. 

Efter kvartalets utgång har även ChromoGenics 

fått störningar i vår produktionsprocess. 

Problemet är identifierat och vi beräknar att 

lösningen kommer att vara validerad i slutet av 

november och tills vidare står produktionen i 

fabriken still. Vår bedömning är att 

produktionsstilleståndet inte skapar ytterligare 

förseningar av projekt Gullhaugs Torg då 

leverantörskedjan är flaskhalsen. Slutleveranser 

till Vasakronan för projekt Hästen bedöms dock 

försenas med ytterligare tre veckor. 

Vi ser väldigt allvarligt på dessa förseningar som 

påverkar kunders förtroende för oss. Samtidigt 

har vår egen förmåga att snabbt upptäcka och 

åtgärda kvalitetsbrister förstärkts.  

Tredje kvartalet innebar på många sätt en 

nystart av försäljningsarbetet då vi i slutet av 

kvartalet äntligen kunde börja bekräfta 

leveranstider för nya ordrar. Vi är även i 

planeringsskedet av ett antal reklamations-

projekt. 

Vi har förstärkt försäljningsteamet med 

ytterligare en erfaren affärsutvecklare som direkt 

har kunnat bidra till vårt försäljningsarbete. 

Under kvartalet har vi även accelererat vår 

marknadsföring, främst i sociala medier och 

genom deltagande i branschspecifika kundevent 

och mässor. Tack vare detta så har värdet på 

vår försäljningspipeline ökat. Även orderintaget 

ökade under kvartalet.  

Efter kvartalets utgång slöt vi avtal med det 

norska företaget Nordvestvinduet om leverans 

av dynamiska glas till en kontorsfastighet i 

Bergen, Norge till ett värde om 1,2 MSEK. Vi 

slöt även avtal om att tillsammans med LEIAB 

leverera fönster med dynamiska glas till ett 

äldreboende i Skara, för att öka välmåendet hos 

de äldre.  

Våra lösningar bidrar till ökat välmående 

inomhus för alla. Vetenskapliga studier visar på 

en ökad produktivitet hos kontorsanställda på 

mellan 8 och 20%. Välmåendet ökar särskilt för 

dementa och psykiskt sjuka som ofta finner 

skarpa skugglinjer stressande. Vi ser ett stort 

intresse för våra produkter, inte minst från 

särskilda boenden. 
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Det har varit ett utmanande kvartal men vi har 

tagit steg i rätt riktning och ser en positiv trend, 

inte minst i vår resultatutveckling. Vårt fokus är 

att återstarta produktionen på ett kvalitetssäkrat 

sätt och fortsätta öka kapaciteten i den egna 

produktionen, öka takten i försäljning och 

marknadsföring, samt att accelerera 

transformationen mot ett industribolag. 

Fredrik Fränding, VD 
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Tredje kvartalet 2021 

NETTOOMSÄTTNING

Det tredje kvartalet 2021 uppgick 

ChromoGenics nettoomsättning till 7,7 (3,5) 

MSEK, en ökning med 124 procent jämfört 

med motsvarande kvartal 2020. Det är den 

högsta nettoomsättningen för bolaget sedan 

fjärde kvartalet 2019. 

 

Den återstartade produktionen av de 

dynamiska produkterna har utökats successivt 

efter semesterperioden under tredje kvartalet. 

Den byggnad i Uppsala som erhöll de första 

glasen med egen producerad sputtrad film i 

slutet av juni månad har fortsatt erhållit 

delleveranser om ca 0,5 MSEK och beräknas 

vara fullt levererad under årets sista kvartal. 

 

De första delleveranserna av den stora ordern till 

Gullhaugs Torg 5 avseende en ny byggnad i Oslo, 

Norge utlevererades i slutet av september. Ordern 

har en stor komplexitet och innehåller både 

dynamiska och statiska glas för att hålla ned 

tyngden av det kompletta glaset i fasaden. 

Planerings- och genomförandearbetet påverkar 

hela företagets verksamhet och aktiviteter. Av 

kvartalets nettoomsättning avser drygt 7,0 

MSEK denna order. 

Produktionen av den elektrokroma folien 

som nyttjas som insatsvara i produktionen 

fortgår nu med egen kapacitet och 

kontrollerad kvalitet. Sputtermaskinerna 

har producerat tillräcklig volym för att 

glaslamineringen och utleveranser av glas 

ska uppnå våra målsättningar. Målet under 

hösten är att stabilisera produktionen på 

200 m2 glas per vecka i vår egen fabrik och 

utifrån den plattformen fortsätta att 

expandera volymerna med god kontroll 

under år 2022. 

 

Övriga pågående projekt har under det 

gångna kvartalet varit ca fem (10), där de 

flesta utleveranserna var statiska produkter 

som stod för ca 0,2 MSEK (2,5) MSEK av 

nettoomsättningen.  

 

KSEK 

 

Orderboken har utökats med tilläggsorder på ca 

3,5 MSEK avseende nya komponenter, tjänster 

och transporter i Gullhaugs Torg – ordern samt 

några mindre statiska order i kvartalet. Vi har 

märkt av att många kunder är avvaktande tills 

leveranser av nyproducerade glas med eget 

producerat material kan bekräftas.  

 

KSEK 
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Försäljningsaktiviteterna intensifieras nu mot 

nya och befintliga kunder i takt med att 

kapaciteten höjs i produktionen.  

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 

1,3 (0,5) MSEK som avser det sista 

installations- och intrimningsarbetet av de nya 

sputtermaskinerna med egen personal samt 

aktivering av utvecklingskostnader av nya 

produkter, bl.a. trådlös styrning av de 

dynamiska produkterna. 

 

Övriga rörelseintäkter uppgick till knappt 0,1    

(-1,3) MSEK i tredje kvartalet 2021 som avser 

valutakursförändringar. I föregående års siffra 

ingick -2,4 MSEK för permitteringsstöd som 

återbetalades under hösten 2020. 

 

ChromoGenics deltar i Forskning- och 

utvecklingsprogrammet Switch2Save inom 

Horizon 2020 som finansieras av EU. Under år 

2020 redovisades EU-bidraget de nio första 

månaderna som övrig rörelseintäkt och ca 

0,5 MSEK ingick i beloppet för kvartal 3, 2020.  

KOSTNADSUTVECKLING  

Under årets tredje kvartal har verksamheten 

styrts om till fokus på egen produktion och 

utleveranser av glas till kunderna vilket 

påverkar kostnadssammansättningen och 

genomloppet i varulager med pågående 

arbete. Varulager med produkter i arbete har 

ökat med ca 5,7 MSEK under kvartalet och 

kommer fortsatt påverkas under 

utleveranserna av den stora ordern till Norge. 

 

I takt med att den utökade produktionen och 

utleveranserna genomförs, påverkas 

kostnaderna för råvaror och förnödenheter som 

detta kvartal uppgick till 6,6 MSEK jämfört med 

4,4 MSEK motsvarande period 2020. 

Kostnaderna under detta kvartal är relaterade 

till tillverkningen med ökad materialförbrukning. 

Föregående år bestod kostnaderna mestadels 

av materialinköp för de statiska produkterna 

samt inhyrda underentreprenörer för 

installation av de statiska produkterna hos 

kunder.  

 

Under våren 2020 initierades ett 

besparingsprogram för den löpande  

verksamheten som alltjämt har stor effekt 

genom minskade rörelsekostnader under årets 

tredje kvartal med ca +1,5 MSEK jämfört 

samma kvartal 2020. Detta har uppnåtts 

genom åtgärder i form av neddragning av egen 

personal, färre externa konsulter, mindre 

materialförbrukning och översyn av 

nyttjandeperioden av produktionstillgångar. 

 

Reserven för omleveranser är oförändrad 

under kvartalet och uppgick därmed vid 

periodens utgång till 21,5 (8,4) MSEK.  

  

Övriga externa kostnader uppgick till 6,2 (5,2) 

MSEK. Kostnadsökningen om 1,0 MSEK under 

kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 

2020 är främst hänförlig till inhyrd extra 

personal för den utökade produktionen av glas. 

Tredje kvartalet 2020 var ingen extra inhyrd 

personal engagerad i produktionen. Reducerat 

behov av konsulttjänster samt betydligt färre 

resor innan lättnaden av coronarestriktioner. 

 

Personalkostnader tredje kvartalet 2021 

uppgick till 4,7 MSEK jämfört med 5,2 MSEK 

föregående år. Medelantalet anställda uppgick 

till 22 (25) medarbetare detta kvartal, vilket är 

en minskning med drygt tre jämfört med 

motsvarande period 2020. Medelantalet (FTE) 

inklusive inhyrd personal och konsulter, 

uppgick till 37 (29) under tredje kvartalet 2021. 

De lägre personalkostnaderna under tredje 

kvartalet 2021 förklaras främst av minskade 

lönerelaterade kostnader.  

 

Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgick 

till 0,5 (1,3) MSEK. Under kvartalet har en 

sputtermaskin satts i drift och avskrivnings-

perioden på tjugo år startat. Bolaget tillämpar en 

produktionsberoende avskrivningsmetod 

avseende sputtermaskinerna. Avskrivningen 

sker i takt med producerande enheter. 

 

I övrigt beror minskningen på att en del 

immateriella anläggningstillgångar men även 

materiella anläggningstillgångar har blivit fullt 

avskrivna senaste året och inte ingår i 

avskrivningsunderlaget för tredje kvartalet 2021.  
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ChromoGenics rörelseresultat för årets tredje 

kvartal förbättrades och uppgick till -6,3 (-14,4) 

MSEK. vilket är en förbättring med hela 8,1 

MSEK jämfört tredje kvartalet 2020. Faktum är 

att det är ChromoGenics bästa rörelseresultatet 

sedan börsintroduktionen 2017. 

 

Finansnetto för juli - september 2021 uppgick till 

-0,9 (-0,7) MSEK och är främst relaterat till 

räntekostnader för villkorslånen från 

Energimyndigheten. 

 

Periodens skattekostnad uppgick till 0 (0) 

MSEK. 

 

Resultatet för årets tredje kvartal 2021 uppgick 

därmed till -7,3 (-15,1) MSEK, en förbättring 

med +7,9 MSEK jämfört med motsvarande 

period 2020. 

KASSAFLÖDE TREDJE KVARTALET 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

före förändringar av rörelsekapitalet uppgick till 

-7,1 MSEK, en förbättring med ca 6,8 MSEK 

och är relaterat till det förbättrade rörelse-

resultatet i tredjekvartalet. 

 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

inklusive förändring av rörelsekapital uppgick till  

-15,1 (-11,1) MSEK för årets tredje kvartal. Den 

negativa förändringen i rörelsekapitalet om -8,0 

MSEK är relaterat till uppbyggnaden av varu-

lager inklusive produkter i arbetet med 5,7 

MSEK inför utleveranserna av glas till ordern i 

Norge och ökade kundfordringar med 2,8 

MSEK efter fakturering av samma order.   

 

Nettokassaflödet från investeringsverksam-

heten uppgick till -5,7 (-3,7) MSEK för tredje 

kvartalet 2021. Investeringarna i immateriella 

tillgångar uppgick till -1,2 (0,0) MSEK och är 

relaterade till pågående processutveckling av 

en ny produktionslinje av sputtrad film och 

produktutveckling av trådlös styrning. 

Förvärven av materiella anläggningstillgångar 

uppgick till -4,5 (-3,7) MSEK avser dels den 

avslutade installationen av sputter I dels det 

kommande utvecklingssteget i sputter I för att 

expandera kapaciteten ytterligare en nivå i den 

fristående produktionsprocessen.  

Nettokassaflödet från finansieringsverk-

samheten uppgick till 0,5 (-0,1) MSEK under 

tredje kvartalet 2021. Den första utnyttjande-

perioden av två avseende teckningsoptionerna 

av serie 2020/2022 genererade ca 0,5 MSEK 

efter emissionskostnader. 

 

Periodens kassaflöde uppgick till -20,3 MSEK 

jämfört med -14,8 MSEK för motsvarande  

period 2020. 

 

DE FÖRSTA NIO 
MÅNADERNA 2021 
 

NETTOOMSÄTTNING 

Det första nio månaderna 2021 uppgick 

nettoomsättningen till 11,0 (12,6) MSEK, en 

minskning med 1,6 MSEK jämfört med samma 

period 2020.  

 

Produktionen av dynamiska glas påbörjades i 

liten skala i maj och har fortsatt med successiv 

stigande volym av antal glas och m2. Under 

september har utleveranser av både 

dynamiska och statiska glas avseende den 

stora orden till Gullhaugs Torg i Oslo, Norge 

påbörjats och fortsätter under årets fjärde 

kvartal.  

 

Den första leveransen till en byggnad i 

Uppsala som erhöll de första glasen med egen 

producerad sputtrad film i slutet av juni månad 

har fortsatt erhållit delleveranser om ca 0,5 

MSEK och beräknas vara fullt levererad under 

årets sista kvartal.  

 

Verksamheten har ställts om till produktion och 

utleverans av glas efter halvårsskiftet och 

semesterperioden i full skala. För att klara 

takten i produktionen av de dynamiska glasen 

har bl. a. extra personal hyrts in sedan i slutet 

av maj och under tredje kvartalet. 

Sputtermaskin I som är dedikerad till egen 

sputtrad film körs på viss reducerad kapacitet 

för att kvalitetskontrollen ska vara på en hög 

nivå.  
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Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 

3,8 (2,1) MSEK som avser installation och 

intrimning av de nya sputtermaskinerna med 

egen personal samt aktivering av utvecklings-

kostnader av nya produkter, bl.a. trådlös 

styrning av de dynamiska produkterna. 

 

Övriga rörelseintäkter uppgick till knappt 0,5 

(2,4) MSEK under första nio månaderna 2021. 

ChromoGenics deltar i Forskning- och 

utvecklingsprogrammet Switch2Save inom 

Horizon 2020 som finansieras av EU. Under år 

2020 redovisades EU-bidraget de nio första 

månaderna som övrig rörelseintäkt med 

1,8 MSEK ingick i de ovan nämnda 2,4 MSEK.  

 

KOSTNADSUTVECKLING 

Under årets sex första månader hade 

verksamheten fortsatt med samma inriktning 

som hela det andra halvåret 2020. Fokuset 

inriktades främst på installationen och 

intrimning av de egna nya sputtermaskinerna 

som ska skapa förutsättningar för att 

kontrollera hela produktionsprocessen med 

egentillverkad sputtrad film. För många 

medarbetare lades arbetstiden på testning av 

funktionalitet och hållbarhet av de dynamiska 

glasen.  

 

Efter halvårsskiftet och semesterperioden 

styrdes verksamheten om till fokus på egen 

produktion och utleveranser av glas till 

kunderna vilket påverkade sammansättningen 

av olika kostnader och genomförandet av 

produktionen med materialförbrukning som 

passerar genom varulager och pågående 

arbete som ett normalt industribolag. Varulager 

med produkter i arbete blir en större del av 

verksamheten och har senaste kvartalet ökat 

med ca 5,7 MSEK och kommer fortsatt 

exponeras under kommande månaderna med 

utleveranserna av den stora ordern till Norge. 

 

Genom den utökade produktionen och 

utleveranserna till våra kunder som 

genomfördes senaste kvartalet uppgick 

kostnader för råvaror och förnödenheter till 9,5 

MSEK jämfört med 15,5 MSEK motsvarande 

period 2020. 

 

Jämförbarheten mot föregående år är inte helt 

linjär eftersom den perioden var kostnaderna 

relaterade till materialinköp och inhyrda 

underentreprenörer för installation av de 

statiska produkterna hos kunder. Även den 

lägre nettoomsättningen för första halvåret 

2021 genom färre utleveranser bidrog till lägre 

materialförbrukning för de första nio 

månaderna 2021.  

 

Besparingsprogrammet som initierades våren 

2020 för den löpande verksamheten har haft 

stor effekt genom minskade rörelsekostnader 

under årets första nio månader med ca +22,0 

MSEK jämfört samma period 2020. Detta har 

uppnåtts genom åtgärder i form av 

neddragning av egen personal, färre externa 

konsulter, minskade egna installationsprojekt 

och översyn av nyttjandeperioden av 

produktionstillgångar. 

 

Kunder som innehar tidigare reklamerade glas 

har en önskan om att få sina glas ersatta inom 

det närmaste året när produktionen har kommit 

i gång och ChromoGenics har överenskommit 

med dem om utbyte av glas. ChromoGenics 

gjorde bedömningen att det fanns ett behov av 

att reservera 17,2 MSEK i halvårsbokslutet. 

Reserven för omleveranser är oförändrad 

under senaste kvartalet och uppgick vid 

periodens utgång till 21,5 (8,4) MSEK.  

  

Övriga externa kostnader för årets nio första 

månader uppgick därmed till 34,6 (23,3) 

MSEK. Kostnadsbesparingarna under första 

halvåret jämfört med motsvarande period 2020 

är främst hänförlig till mindre användning av 

förbrukningsartiklar i produktionen, reducerat 

inköp av IT-tjänster och minskat behov av 

konsulttjänster samt betydligt färre resor. 

 

Personalkostnaderna för årets nio första 

månader 2021 uppgick till 15,5 MSEK jämfört 

med 19,7 MSEK föregående år. Medelantalet 

anställda uppgick till 23 (31) medarbetare 

under årets första nio månader, vilket är en 

minskning med en fjärdedel jämfört med 

motsvarande period 2020. Antalet anställda 

per 30 september 2021 var 25 medarbetare. 

De lägre kostnaderna under de första nio 
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månaderna 2021 förklaras främst av färre 

anställda medarbetare med effekten att 

lönerelaterade kostnader minskade ca 20 

procent.  

 

Avskrivningar på anläggningstillgångar uppgick 

till 1,5 (4,5) MSEK. Minskningen beror på att 

några immateriella anläggningstillgångar men 

även ett flertal materiella anläggningstillgångar 

har blivit fullt avskrivna senaste året och inte 

ingår i avskrivningsunderlaget för årets nio 

första månader 2021. För några betydelsefulla 

maskiner har nyttjandeperioden och 

avskrivningstiden förlängts till tio år till följd av 

att periodens avskrivningar reducerades med ca 

0,5 MSEK för årets nio första månader. Planen 

var att sputtermaskiner skulle vara i drift tidigare 

under året men har även medfört lägre 

avskrivningar för perioden med ca 1 MSEK. 

 

ChromoGenics rörelseresultat för årets nio 

första månader förbättrades jämfört med samma 

period 2020 med +3,7 MSEK och uppgick till 

- 44,9 (-48,6) MSEK. Med avskalning av 

reserveringen för omleveranser uppgick 

rörelseresultatet till -27,7 MSEK eller en 

reducering av underskottet med 43 procent 

jämfört de nio första månaderna 2020. 

 

Finansnetto för perioden januari - september 

2021 uppgick till -2,8 (-4,9) MSEK och är främst 

relaterat till räntekostnader för villkorslånen från 

Energimyndigheten. 

 

Periodens skattekostnad uppgick till 0 (0) 

MSEK. 

 

Resultatet avseende årets nio första månader 

2021 uppgick därmed till -47,7 (-53,5) MSEK, en 

förbättring med 5,8 MSEK jämfört med 

motsvarande period 2020. Justerat för 

reserveringen av omleveranser om 17,2 MSEK 

uppgick periodens resultat till 23,0 MSEK bättre 

än motsvarande period 2020. 

 

KASSAFLÖDE NIO MÅNADER 2021 

Kassaflödet de första nio månaderna från den 

löpande verksamheten före förändring av 

rörelsekapital uppgick till -46,2 MSEK jämfört med 

-49,1 MSEK för motsvarande period 2020.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

inklusive förändring av rörelsekapital uppgick till  

-50,9 (-49,3) MSEK för årets nio första månader 

och är främst relaterat till underskottet i 

rörelseresultatet per 30 september samt 

kapitalbindningen i varulager och fakturering till 

kunder i slutet september månad.   

 

Nettokassaflödet från investeringsverksam-

heten uppgick till -14,6 (-16,7) MSEK för tredje 

kvartalet 2021. Investeringarna i immateriella 

tillgångar uppgick till -4,3 (0,0) MSEK och är 

relaterade till pågående processutveckling av 

en ny produktionslinje av sputtrad film och 

produktutveckling av trådlös styrning. 

Förvärven av materiella anläggningstillgångar 

uppgick till -10,3 (-16,7) MSEK avser dels den 

avslutade installationen av sputter I, dels nästa 

pågående utvecklingssteg i sputter I för att 

expandera kapaciteten ytterligare en nivå i den 

specifika produktionsprocessen.  

 

Nettokassaflödet från finansierings-

verksamheten uppgick till 0,3 (62,5) MSEK 

under det första nio månaderna 2021. Den 

första utnyttjandeperioden av två avseende 

teckningsoptionerna av serie 2020/2022 

genererade ca 0,5 MSEK efter emissions-

kostnader. Under perioden januari-september 

2020 genomfördes en företrädesemission som 

avslutades den 4 mars 2020 och tillförde 

bolaget 62,5 MSEK netto efter emissions-

kostnader.  

 

Periodens kassaflöde uppgick till -65,2 MSEK 

jämfört med -3,5 MSEK för motsvarande  

period 2020. 

FINANSIELL STÄLLNING 

Balansomslutningen vid periodens utgång 

30 september 2021 uppgick till 179,7 (139,9) 

MSEK vilket är en ökning med 39,8 MSEK på 

tolv månader. Bolagets anläggningstillgångar 

har ökat med 14,0 MSEK jämfört med för ett år 

sedan och är främst hänförligt till den pågående 

investeringen i nya sputtermaskiner och 

produktutveckling. Bland omsättningstillgångar 

har varulager, kundfordringar och kortfristiga 

fordringar ökat med 18,9 MSEK de senaste tolv 

månaderna främst p g a pågående tillverkning 
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avseende GT-5 ordern som ska levereras under 

kommande kvartalet samt fakturering av de 

första delleveranserna av samma order. 

 

Likvida medel uppgick till 28,2 MSEK per den 

30 september 2021, att jämföra med 21,3 

MSEK per den 30 september 2020. Per den 31 

december 2020 uppgick de likvida medlen till 

93,4 MSEK vilket innebar en minskning av de 

likvida medlen med 65,2 MSEK för de senaste 

nio månaderna.  

 

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 

73,5 MSEK varav bundet eget kapital uppgick till 

5,2 MSEK och fritt eget kapital till 68,3 MSEK. 

Vid samma tidpunkt 2020 uppgick det egna 

kapitalet till 51,5 MSEK.   

 

Justerat eget kapital med beaktande av två 

villkorslån till Statens Energimyndighet uppgick 

till 121,1 MSEK jämfört med årets ingång på 

168,5 MSEK och för ett år sedan 111,0 MSEK.  

I oktober 2020 beviljades ChromoGenics 

anstånd med återbetalningsskyldighet av 

villkorslånen till Energimyndigheten t.o.m. 

1 oktober 2022 vilket då innebar en 

omklassificering av kortfristiga skulder till 

långfristiga skulder med ca 11,2 MSEK. De 

långfristiga räntebärande skulderna uppgick 

per 30 september 2021 till 59,9 (56,0) MSEK. 

 

De kortfristiga skulderna uppgick till på 

balansdagen till 42,3 (27,4) MSEK. Soliditeten 

per 30 september 2021 uppgick till 64,8 (64,4) 

procent  

INVESTERINGAR 

Investeringarna under årets nio första månader 

2021 uppgick till -14,6 (-16,7) MSEK varav -4,3 

(0,0) MSEK avser immateriella 

anläggningstillgångar som är relaterade till 

produktutveckling av trådlös styrning av de 

dynamiska glasen och installationen av nytt 

affärssystem. Förvärven av materiella 

anläggningstillgångar uppgick till -10,3 (-16,7) 

MSEK som för båda åren avser det främst 

pågående installationen av två nya 

sputtermaskiner för produktions-kapacitet i 

Uppsala och två mindre maskiner som kommer 

att användas för testning och 

utvecklingsarbete.  

 

Företagets nästa utvecklingssteg är att 

reducera produktionskostnaderna samtidigt 

som högre produktionseffektivitet och -kvalitet 

kan realiseras. Sputtring är huvudprocessen i 

produktionen av den patenterade elektrokroma 

folien som är grunden i ChromoGenics alla 

dynamiska produkter. 

MEDARBETARE 

Medelantalet medarbetare (FTE) uppgick till 22 

(25) under tredje kvartalet 2021. Medelantal 

(FTE), inklusive inhyrd personal och konsulter, 

uppgick till 37 (29) under tredje kvartalet 2021 

jämfört med 36 under andra kvartalet 2021. 

Antalet medarbetare uppgick till 25 per den 30 

september 2021 jämfört med 24 per med 31 

december 2020. 

AKTIEKAPITAL 

Den senaste förändringen av aktiekapitalet 

registrerades den 30 september 2021 efter den 

första genomförda utnyttjandeperioden av två 

avseende de teckningsoptioner av serie 

2020/2022:1 som ChromoGenics emitterade i 

samband med en företrädesemission av units i 

slutet av 2020. Andra perioden genomförs 16 – 

31 mars 2022 där en teckningsoption berättigar 

till teckning av en (1) ny aktie i ChromoGenics 

till ett lösenpris motsvarande åttio (80) procent 

av den volymvägda genomsnittliga betalkursen 

för ChromoGenics aktie på Nasdaq First North 

Growth Market under perioden 28 februari – 11 

mars 2022, dock lägst 8,00 SEK och högst 

12,00 SEK per aktie.  

 

Emissionen tillförde bolaget kapital på ca 

0,5 MSEK före emissionskostnader. Genom 

utnyttjandet av teckningsoptionerna ökade 

antalet aktier i ChromoGenics med 61 576 

aktier och antalet aktier efter nyemissionen 

uppgår till 17 037 595 och aktiekapitalet till 

3 407 519,00 SEK varvid kvotvärde uppgår till 

0,20 SEK.   

 

I samband med förvärvet av inkråmet av I-

Window International AB i september 2018 

genomfördes en riktad emission av 1 000 000 
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nya aktier till I-Window International AB till en 

kurs om 0,71 SEK per aktie. I samband med 

detta emitterades 2 000 000 teckningsoptioner 

till I-Window International AB. Efter den 

genomförda sammanläggning av aktien 

sommaren 2020 och den senaste företrädese-

mission i december 2020 ger en 

påverkanseffekt på omräkningen som 

berättigar varje teckningsoption till teckning av 

0,0224 aktier till teckningskurs 

89,31 SEK/aktie per den 31 december 2020 till 

och med den 31 december 2021. Maximalt 

kan 44 863 nya aktier ges ut till 

teckningskursen 89,31 SEK/aktie. 

AKTIEÄGARE 

Sedan den 23 mars 2017 handlas 

ChromoGenics aktier och teckningsoptioner på 

Nasdaq First North Growth Market med Erik 

Penser Bank AB som Certified Adviser sedan 

december 2019.  

 

 

De största aktieägarna per den 30 september 2021 framgår nedan:  

 

Källa: Euroclear AB  

Antalet aktieägare vid periodens slut uppgick till 6 474 enligt Euroclear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktieägare per 2021-09-30 Ordinarie aktier Röster och kapital

Danske Bank International S.A. 1 285 246 7,54%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 126 099 6,61%

RGG-ADM Gruppen 874 955 5,14%

Midroc Invest AB 692 293 4,06%

Nordnet Pensionsförsäkring 524 166 3,08%

Formue Nord Markedsneutral A/S 417 771 2,45%

Bengt Josefsson Utvecklings AB 320 000 1,88%

Färna Invest AB 300 000 1,76%

Commerzbank AG, W8IMY 276 776 1,62%

SEB Pank AS, NQI 209 975 1,23%

ÖVRIGA 11 010 314 64,62%

TOTALT 17 037 595 100,0%
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VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 

Bolaget är exponerat för ett antal finansiella 

risker: likviditetsrisk, kreditrisk och valutarisk. 

Styrelsen och bolagets ledning försöker hantera 

dessa risker genom att löpande identifiera, 

utvärdera och i lämplig mån parera och 

motverka dessa. För ytterligare information, se 

Årsredovisningen 2020  

Likviditetsrisk 
Likvida medel uppgick till 28,2 MSEK per den 

30 september 2021. Under år 2020 

genomfördes två företrädesemissioner varav 

den första i februari-mars 2020 inbringade 

netto 62,7 MSEK. Den andra företrädese-

missionen genomfördes november -december 

2020 som innehöll units med 5 aktier och två 

teckningsoptioner som ökade likviditeten med 

ett tillskott på netto 78,3 MSEK. 

 

ChromoGenics framtida kapitalbehov avgörs av 

ett stort antal faktorer som planerad 

expansionstakt, produkt- och processutveckling, 

investeringsbehov samt bolagets 

försäljningsutveckling och uppnådda 

bruttomarginaler.  

Styrelsen utvärderar löpande flera olika 

tänkbara scenarier som kommer att medföra 

olika behov av finansiering. Finansiering kan i 

sin tur erhållas från olika källor och genomföras 

på olika sätt beroende på aktuella 

marknadsförutsättningar. Styrelsen ser fortsatt 

goda möjligheter att framgångsrikt säkerställa 

långsiktig finansiering för bolaget. Målsättningen 

är att kunder och leverantörer ska uppleva 

ChromoGenics som ett stabilt bolag. 

Om bolagets likvida medel inte täcker 

finansieringsbehovet fram till ett positivt 

kassaflöde uppnåtts från den löpande 

verksamheten och inte lyckas säkerställa en 

långsiktig finansiering finns det en risk att detta 

ytterst kan leda till en avveckling av bolaget. 

Valutarisk 

För närvarande sker den avgörande delen av 

bolagets försäljning i SEK. Om försäljning sker i 

USD, EUR och/eller NOK, och dessa valutor 

stärks gentemot SEK får det en positiv effekt. En 

betydande del av material- och 

processkostnader uppstår i USD och EUR, och 

växlas/rapporteras i SEK vid betaldagar. Om 

USD och/eller EUR stärks gentemot SEK får det 

en negativ effekt på bolagets kostnader. Bolaget 

blir därmed direkt beroende av växelkurserna i 

dessa valutor.  

Medarbetare 
ChromoGenics har idag en organisation om 

cirka 37 personer, inklusive inhyrd personal och 

konsulter, och är beroende av ett antal 

nyckelpersoner. En svag finansiell ställning och 

lönsamhet under bolagets tillväxtfas kan 

resultera i begränsad möjlighet att rekrytera och 

behålla nyckelpersoner. 

GRANSKNING AV REVISOR 

Delårsrapporten har inte granskats av bolagets 

revisor.

 

KALENDER 

18 februari 2022 Bokslutskommuniké 2021 

19 maj 2022 Delårsrapport januari – mars 2022 

19 maj 2022 Årsstämma 2022 

25 augusti 2022 Delårsrapport januari – juni 2021 

18 november 2022 Delårsrapport januari – september 2022 

 

https://www.chromogenics.com/content/uploads/2018/06/chromogenics-ar-2017-sve-final-low-1.pdf
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Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt 

av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som bolaget står inför.  

 

Uppsala den 12 november 2021 

ChromoGenics AB (publ) org nr. 556630-1809 

 

Anders Brännström 

Styrelseledamot 

Johan Hedin 

Styrelseordförande 

Mari Broman 

Styrelseledamot 

Claes-Göran Granqvist 

Styrelseledamot 
 

Andreas Jaeger 

Styrelseledamot 

 
Fredrik Fränding 

VD 
 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Fredrik Fränding, VD: +46 72 249 24 62   

Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef: +46 70 549 76 44 

info@chromogenics.com 

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB 

 

 

 

 

OM CHROMOGENICS 

ChromoGenics är ett proptechbolag som producerar dynamiska glas för fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® 

Dynamic kontrollerar inomhuskomforten med högt dagsljusinsläpp, god utsikt, solvärmeblockering och bidrar 

därigenom till att sänka kostnaderna för kyla. ConverLight® Dynamic bygger på en patenterad lösning där en 

elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm för att sedan lamineras mellan glas. Plastfilmen är lätt att transportera 

varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. ChromoGenics erbjuder därtill statiska glas, ConverLight® Static 

och fasadglaslösningen ConverLight® Energy. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North Growth Market 2017 

och har levererat glasteknologi till flertalet stora fastighetsbolag 

 

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande forskning vid Ångströmlaboratoriet vid Uppsala 

universitet. Bolagets produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån från Energimyndigheten. 

ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank AB som Certified 

Adviser. www.chromogenics.com/sv/ 

mailto:info@chromogenics.com
http://www.chromogenics.com/sv/
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Finansiella rapporter: 

Resultaträkning 

Balansräkning 

Rapport över kassaflöde 

Rapport över förändringar i eget kapital 

Noter 

Resultaträkning per isolerat kvartal 

Rapport över kassaflöde per isolerat kvartal 
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Resultaträkning

2021 2020 2021 2020 2020

KSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

Nettoomsättning 7 734 3 460 11 032 12 648 14 616

Förändring av varulager 2 669 -982 1 146 -2 557 -2 365

Aktiverat arbete för egen räkning 1 281 511 3 750 2 083 4 886

Övriga rörelseintäkter 127 -1 272 472 2 439 682

Rörelsens intäkter 11 811 1 717 16 400 14 613 17 819

Råvaror och förnödenheter -6 645 -4 407 -9 545 -15 522 -16 996

Övriga externa kostnader -6 188 -5 217 -34 560 -23 259 -27 305

Personalkostnader -4 692 -5 168 -15 427 -19 702 -25 007

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

och materiella anläggningstillgångar -570 -1 276 -1 507 -4 455 -4 982

Övriga rörelsekostnader -65 -69 -285 -301 -302

Summa rörelsekostnader -18 160 -16 137 -61 324 -63 239 -74 592

Rörelseresultat -6 349 -14 420 -44 924 -48 626 -56 773

Ränteintäkter 23 20 89 57 67

Räntekostnader -925 -731 -2 898 -4 980 -5 769

Summa resultat från finasiella poster -902 -711 -2 809 -4 923 -5 702

Resultat efter finansiella poster -7 251 -15 131 -47 733 -53 549 -62 475

Tax on earnings

Skatt 0 0 0 0 0

Periodens resultat -7 251 -15 131 -47 733 -53 549 -62 475
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Balansräkning

2021 2021 2021 2020 2020

KSEK 30-sep 30-jun 31-mar 31-dec 30-sep

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 182 9 358 8 256 6 851 5 975

Materiella anläggningstillgångar 100 621 96 364 93 359 90 839 88 337

Finansiella anläggningstillgångar 2 443 4 348 4 396 4 765 4 975

Summa anläggningstillgångar 113 246 110 070 106 011 102 455 99 287

Omsättningstillgångar

Varulager och pågående arbeten 13 322 7 617 7 054 8 245 7 052

Kundfordringar 12 758 9 936 10 404 2 225 2 659

Övriga kortfristiga fordringar 12 145 10 770 10 817 7 518 9 614

Kassa och bank 28 214 48 495 69 182 93 390 21 302

Summa omsättningstillgångar 66 439 76 818 97 457 111 378 40 627

SUMMA TILLGÅNGAR 179 685 186 888 203 468 213 833 139 914

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 408 3 395 3 395 3 395 1 415

Fond för utvecklingsutgifter 1 779 1 779 1 779 1 779 738

Fritt eget kapital

Överkursfond 650 340 649 880 649 884 650 036 573 678

Balanserat resultat -534 282 -534 281 -534 281 -471 806 -470 766

Periodens resultat -47 733 -40 482 -10 691 -62 475 -53 549

Summa eget kapital 73 512 80 291 110 086 120 929 51 516

Skulder

Långfristiga skulder

Långfristiga räntebärande skulder 
1)

59 939 59 012 58 094 57 010 56 013

EU-bidrag 3 959 6 343 6 343 6 343 4 975

Summa långfristiga skulder 63 898 65 355 64 437 63 353 60 988

Kortfristiga skulder

Kortfristiga räntebärande skulder 
1)

0 0 0 0 1 868

Leverantörsskulder 11 145 6 728 7 363 8 149 4 449

Övriga kortfristiga skulder 31 130 34 514 21 582 21 402 21 093

Summa kortfristiga skulder 42 275 41 242 28 945 29 551 27 410

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 179 685 186 888 203 468 213 833 139 914

1) 
Avser villkorslån från Energimyndigheten.
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Rapport över kassaflöde

2021 2020 2021 2020 2020

KSEK Jul-Sep Jul-Sep Jan-Sep Jan-Sep Jan-Dec

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -6 349 -14 420 -44 924 -48 626 -56 773

Finansiella kostnader och intäkter -902 -711 -2 809 -4 923 -5 702

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

EU-bidrag -417 0 0 - 1 578

Realisationsvinst sålda anläggningstillgångar 0 0 0 -5 17

Avskrivningar och nedskrivningar 570 1 276 1 507 4 455 4 982

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 098 -13 855 -46 226 -49 099 -55 898

före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/minskning(+) varulager -5 705 1 410 -5 077 -303 -1 496

 Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar -2 822 552 -10 533 4 655 5 089

 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar 947 2 441 -2 305 1 957 3 579

 Ökning(+)/minskning(-) leverantörsskulder 4 417 -3 367 2 996 -12 309 -13 442

 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -4 841 1 724 10 273 5 810 12 424

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -8 004 2 760 -4 646 -190 6 154

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 102 -11 095 -50 872 -49 289 -49 744

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 153 0 -4 284 0 -1 220

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -4 498 -3 665 -10 336 -16 758 -19 465

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 0 40 40

Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 651 -3 665 -14 620 -16 718 -20 645

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 472 -58 316 62 459 140 798

Amortering av skuld 0 0 0 0 -1 869

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 472 -58 316 62 459 138 929

PERIODENS KASSAFLÖDE -20 281 -14 818 -65 176 -3 548 68 540

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 48 495 36 120 93 390 24 850 24 850

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 28 214 21 302 28 214 21 302 93 390

Rapport över förändringar i eget kapital

Fond för 

KSEK Aktiekapital

utvecklings-

utgifter

Balanserat 

resultat

Summa      

eget kapital

Eget kapital 2020-01-01 80 476 738 432 158 -470 766 42 606

Nyemissioner 60 991 15 247 76 238

Emissionsutgifter -13 779 -13 779

Fond för utvecklingsutgifter 0

Minskning av aktiekapital -140 052 140 052 0

Periodens resultat -53 549 -53 549

Eget kapital 2020-09-30 1 415 738 573 678 -524 315 51 516

Fond för 

KSEK Aktiekapital

utvecklings-

utgifter

Balanserat 

resultat

Summa      

eget kapital

Eget kapital 2021-01-01 3 395 1 779 650 037 -534 282 120 929

Nyemissioner 12 480 492

Emissionsutgifter -176 -176

Periodens resultat -47 733 -47 733

Eget kapital 2021-09-30 3 407 1 779 650 341 -582 015 73 512

Överkursfond

Överkursfond

Bland bolagets skulder finns villkorslån till Energimyndigheten som, enligt låneavtalet och reglerna i aktiebolagslagen (25:14), får elimineras vid 

upprättande av en kontrollbalansräkning. Nyttjat villkorslån från Energimyndigheten uppgick till 47,6 MSEK. Eget kapital beaktat av villkorslånet, 

det vill säga ett justerat eget kapital uppgick till 121,1 MSEK per den 30 september 2021 och 168,5 MSEK per den 31 december 2020.
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Noter

Not 1, Redovisningsprinciper
ChromoGenics upprättar sin redovisning baserat på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1, Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar en produktionsberoende avskrivningsmetod avseende sputtermaskinerna. Avskrivningen sker i takt med med 

producerande enheter. För övriga anläggningstillgångar tillämpas linjär avskrivningsmetod. I övrigt är redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade 

jämfört med föregående år.  

Resultaträkning per isolerat kvartal

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

KSEK Iso. Kv.1 Iso. Kv.2 Iso. Kv.3 Iso. Kv.4 Iso. Kv.1 Iso. Kv.2 Iso. Kv.3

Nettoomsättning 5 194 3 994 3 460 1 968 1 616 1 682 7 734

Förändring av varulager -314 -1 261 -982 192 -314 -1 209 2 669

Aktiverat eget arbete för egen räkning 958 614 511 2 803 1 320 1 149 1 281

Övriga rörelseintäkter 854 2 857 -1 272 -1 757 69 276 127

Rörelsens intäkter 6 692 6 204 1 717 3 206 2 691 1 898 11 811

Råvaror och förnödenheter -6 319 -4 796 -4 407 -1 474 -1 595 -1 305 -6 645

Övriga externa kostnader -9 557 -8 485 -5 217 -4 046 -5 077 -23 295 -6 188

Personalkostnader -7 640 -6 894 -5 168 -5 305 -5 147 -5 588 -4 692

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar

och materiella anläggningstillgångar -1 687 -1 492 -1 276 -527 -481 -456 -570

Övriga rörelsekostnader -208 -24 -69 -1 -165 -55 -65

Summa rörelsekostnader -25 411 -21 691 -16 137 -11 353 -12 465 -30 699 -18 160

Rörelseresultat -18 719 -15 487 -14 420 -8 147 -9 774 -28 801 -6 349

Ränteintäkter 8 29 20 10 33 33 23

Räntekostnader -768 -3 481 -731 -789 -950 -1 023 -925

Summa resultat från finasiella poster -760 -3 452 -711 -779 -917 -990 -902

Resultat efter finansiella poster -19 479 -18 939 -15 131 -8 926 -10 691 -29 791 -7 251

Tax on earnings

Skatt 0 0 0 0 0 0 0

Periodens resultat -19 479 -18 939 -15 131 -8 926 -10 691 -29 791 -7 251

Genomsnittligt antal aktier före utspädning1) 5 548 573 7 073 343 7 073 343 7 073 343 7 073 343 7 073 343 7 073 343

/omvänd split eller sammanläggning av aktier 100:1

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning1) 5 548 573 7 073 343 7 073 343 13 439 349 13 439 349 13 439 349 12 055 469

Utestående aktier vid rapportperiodens utgång 

före utspädning1)
7 073 343 7 073 343 7 073 343 16 976 019 16 976 019 16 976 019 17 037 595

Utestående aktier vid rapportperiodens utgång 

efter utspädning vid fullt utnyttjande 1) 7 117 863 7 117 863 7 117 783 19 850 218 19 850 218 19 850 218 19 850 218

Utestående optioner vid rapportperiodens utgång1) 44 519 44 519 44 440 2 874 199 2 874 199 2 874 199 2 812 623

Resultat per aktie före utpädning, SEK1) -3,51 -2,68 -2,14 -1,26 -1,51 -4,21 -1,03

Resultat per aktie efter utspädning, SEK1) -3,51 -2,68 -2,14 -0,66 -0,80 -2,22 -0,60

    7 073 342 aktier.

    aktier.

1) Under första kvartalet 2020 genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 304 953 790 nya aktier. 

2) I augusti 2020 genomfördes en minskning av aktiekapitalet och antalet aktier genom en omvänd split av 100 aktier till 1 aktie som minskade antalet aktier till  

3) I december 2020 genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 9 902 676 nya aktier som ökade antalet aktier till 16 976 019 aktier. 

4) I september 2021 utnyttjades 61 576 teckningsoptioner för teckning av lika många aktier vilket tillförde bolaget 61 576 nya aktier som ökade antalet aktier till 17 037 595

5) Teckningsoptionernas teckningskurs understiger aktiens aktuella kurs per 30 september 2021
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Rapport över kassaflöde per isolerat kvartal

2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021

KSEK Iso. Kv.1 Iso. Kv.2 Iso. Kv.3 Iso. Kv.4 Iso. Kv.1 Iso. Kv.2 Iso. Kv.3

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat -18 719 -15 487 -14 420 -8 147 -9 774 -28 801 -6 349

Finansiella kostnader och intäkter -761 -3 451 -711 -779 -917 -990 -902

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

EU-bidrag - 0 0 1 578 369 48 -417

Realisationsvinst sålda anläggningstillgångar - -5 0 22 0 0 0

Avskrivningar och nedskrivningar 1 687 1 492 1 276 527 481 456 570

Kassaflöde från den löpande verksamheten -17 793 -17 451 -13 855 -6 799 -9 841 -29 287 -7 098

före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

 Ökning(-)/minskning(+) varulager -3 976 2 263 1 410 -1 193 1 191 -563 -5 705

 Ökning(-)/minskning(+) kundfordringar 1 798 2 305 552 434 -8 179 468 -2 822

 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -121 -363 1 967 1 622 -3 299 47 947

 Ökning(+)/minskning(-) leverantörsskulder -1 772 -7 170 -3 367 -1 133 -786 -635 4 417

 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder 3 083 1 003 2 198 6 614 1 264 13 850 -4 841

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -988 -1 962 2 760 6 344 -9 809 13 167 -8 004

Kassaflöde från den löpande verksamheten -18 781 -19 413 -11 095 -455 -19 650 -16 120 -15 102

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 -1 220 -1 717 -1 414 -1 153

Förvärv av materiella  anläggningstillgångar -7 550 -5 543 -3 665 -2 707 -2 689 -3 149 -4 498

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 40 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 550 -5 503 -3 665 -3 927 -4 406 -4 563 -5 651

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyemission 62 708 -191 -58 78 339 -152 -4 472

Amortering av skuld 0 0 0 -1 869 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 62 708 -191 -58 76 470 -152 -4 472

PERIODENS KASSAFLÖDE 36 377 -25 107 -14 818 72 088 -24 208 -20 687 -20 281

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 24 850 61 227 36 120 21 302 93 390 69 182 48 495

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 61 227 36 120 21 302 93 390 69 182 48 495 28 214


