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Delårsrapport för andra kvartalet 2022
1 januari – 30 juni, 2022

Andra kvartalet i siffror

• Nettoomsättningen uppgick till 12 483 TSEK (7 643).

• Resultatet efter skatt uppgick till -23 931 TSEK (-25 332).

• Resultatet per aktie var -0,4 SEK (-0,4).

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-19 016 TSEK (-11 169).

Första halvåret i siffror

• Nettoomsättningen uppgick till 19 559 TSEK (13 629).

• Resultatet efter skatt uppgick till -47 884 TSEK (-48 661).

• Resultatet per aktie var -0,8 SEK (-1,2).

•  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 

-42 888 TSEK (-34 503).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

•  Första patienten inkluderades i det prospektiva 

multicenterregistret PROPEL för ryggradsfusion i USA.

• OssDsigns kliniska studie TOP FUSION blev fullrekryterad.

•  OssDsign etablerade en strategisk Advisory Board med 

framstående kirurger i USA.

•  Bolaget meddelade att SEB Equities inleder bevakning  

av bolaget.

•  De första 100 patienterna behandlades med OssDsign 

Catalyst i USA.

•  OssDsign lanserade Cranial PSI i Japan och sålde sina 

första produkter på den japanska marknaden.

Väsentliga händelser efter andra kvartalets slut

•  Inga väsentliga händelser har rapporterats efter  

kvartalets slut.

Finansiell översikt
2022 2021 2022 2021 2021

Koncernen 1 april – 30 jun 1 april – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

Nettoomsättning, TSEK 12 483 7 643 19 559 13 629 31 726

Rörelseresultat, TSEK -23 985 -25 159 -48 022 -48 473 -89 255

Resultat efter skatt, TSEK -23 931 -25 332 -47 884 -48 661 -93 918

Soliditet, % 72% 68% 72% 68% 76%

Resultat per aktie, SEK -0.4 -0.4 -0.8 -1.2 -1.9

Genomsnittligt antal anställda 47.6 43.9 46.8 43.6 44.1
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Vi rapporterar en rekordhög försäljning i det andra kvartalet, baserat på en exceptionell tillväxt 

i USA och en framgångsrik lansering av Cranial PSI i Japan. Samtidigt har vi tagit betydande 

steg framåt i vår kliniska och vetenskapliga utveckling – vi har inrättat en strategisk advisory 

board med ledande kirurger, slutfört patientrekryteringen i TOP FUSION och inkluderat de 

första patienterna i vårt PROPEL-register.

Rekordförsäljning

Under det andra kvartalet uppgick de totala intäkterna till SEK 12,5 miljoner vilket motsvarar en 

tillväxttakt på 63 procent jämfört med samma period under förra året (49 procent tillväxt vid 

konstanta växelkurser). Försäljningen under kvartalet har ökat kraftigt jämfört med föregående 

kvartal – en konsekvens av att sjukhusen kunde börja återgå till en mer normal verksamhet och 

öka antalet planerade operationer. Ökningen i försäljningstakten är dessutom ett tydligt kvitto 

på den fortsatt höga efterfrågan på våra innovativa benersättningsprodukter. I USA kunde 

vi se en exponentiell tillväxt på 155 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år 

och försäljningen var dessutom 2,5 gånger högre än föregående kvartal. Försäljningen drevs 

av stark tillväxt för Cranial PSI samt ett betydande bidrag från vårt innovativa syntetiska 

bengraft OssDsign Catalyst. Sammantaget bidrog dessa faktorer till att USA under kvartalet 

blev bolagets största geografiska marknad, vilket ligger i linje med vår övergripande strategi. 

De fortsatta restriktionerna i Japan i kombination med en långsam vaccineringstakt innebär 

tyvärr att lanseringen i Japan försenas. Vi räknar nu med att lansera under årets sista kvartal 

– en viktig startpunkt för etableringen av vår regenerativa implantatlösning på ännu en av 

världens största geografiska marknader. 

Cranial PSI lanserades i Japan

I början av sommaren lanserade vi Cranial PSI på den japanska marknaden och genomförde 

vår första försäljning i regionen. Även om den breda kommersialiseringen av Cranial PSI i Japan 

kommer att ske stegvis över de kommande månaderna och åren är vi mycket stolta över att ha 

nått denna viktiga milstolpe efter en period av uppskjuten kommersiell aktivitet med anledning 

av COVID-19-pandemin. Japan utgör en viktig strategisk marknad för vår implantatteknik och 

vi kommer därför i närtid att intensifiera våra försäljningsaktiviteter mot japanska sjukhus.

Framgångar i den kliniska och vetenskapliga utvecklingen

Ett av våra fem strategiska mål är att visa att våra innovativa benersättningsprodukter har 

överlägsen klinisk effekt. I april kunde vi meddela att den sista patienten inkluderats i den kliniska 

studien TOP FUSION som syftar till att utvärdera patientsäkerhet och behandlingseffekt hos 

OssDsign Catalyst för patienter som genomgår fusionsinriktad ryggradskirurgi. Dessutom 

registrerades den första patienten i vårt prospektiva multicenterregister, PROPEL, för 

ryggradsfusioner i USA. Registret, som ska följa patienter som behandlats med OssDsign 

Catalyst över tid, syftar till att samla in värdefull real-world evidence rörande produktens 

effekt och säkerhet. Tolv månader efter behandling kommer även graden av ryggradsfusion 

att utvärderas. Registret utgör en viktig kontaktpunkt mellan oss och neurokirurger och 

ger oss möjlighet att samla in kliniska data för ett stort antal patienter som behandlas i olika 

kliniska miljöer.

VD har ordet

Det gångna kvartalet är 

OssDsigns starkaste någonsin, 

med exponentiell tillväxt och 

en rad positiva händelser 

som speglar bolagets snabbt 

accelererande utveckling.

Rekordförsäljning och exponentiell 
tillväxt i USA



   OSSDSIGN AB   |  info@ossdsign.com  |  ossdsign.com  |  4

Etablering av en strategisk advisory board med kirurger

Under kvartalet har vi etablerat en strategisk advisory board med ledande kirurger. Dess 

huvudsakliga uppgift är att bidra med vägledning och råd kring ny produktutveckling, 

avvägningar i regulatoriska processer, riktning och utformning av kliniska program och liknande 

frågor som är av strategisk vikt. Gruppen kommer att bestå av sju framstående amerikanska 

neurokirurger och ryggradskirurger. Initialt kommer arbetet att ledas av Peter Whang, M.D., 

F.A.C.S., F.A.A.O.S., adjungerad professor vid Department of Orthopaedics and Rehabilitation 

på Yale University School of Medicine. Vår strategiska advisory board ger oss utmärkta 

möjligheter att knyta kontakt med fler tongivande experter, något som är av största vikt för en 

fortsatt framgångsrik kommersialisering. 

Sammanfattningsvis rapporterar vi vårt bästa kvartal hittills, med exponentiell tillväxt 

och många goda nyheter som speglar OssDsigns snabbt accelererande utveckling. Vi kan 

dessutom konstatera att vi nått samtliga av våra tidigare kommunicerade milstolpar för det 

första halvåret 2022. Att vi nu tycks lämna pandemin bakom oss förbättrar det kommersiella 

klimatet markant, och jag har därför höga förväntningar på utvecklingen under den resterande 

delen av året.

Morten Henneveld, VD
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Verksamhetsbeskrivning

En helt ny generation av benersättningsprodukter

Dagens benersättningsprodukter har begränsad förmåga att 

bidra till läkning av många typer av skador i skelettet, vilket leder 

till undermåliga kliniska resultat. OssDsign fokuserar på två 

särskilt utmanande områden där behandlingsresultaten hittills 

har varit långt ifrån acceptabla: skallbens- och ryggradsoperationer.

OssDsign Cranial PSI –  

patientspecifika implantat för skallbenskirurgi

OssDsign Cranial PSI är ett implantat som används i patienter 

som har förlorat en stor del av skallbenet. Implantatet är tillverkat 

av 3D-printad titan av medicinsk kvalitet, täckt av ett 

regenerativt kalciumfosfatmaterial. Medan titanskelettet 

förstärker implantatet och gör det möjligt att skapa större 

implantat som kan motstå fysisk och mekanisk påfrestning, ger 

det unika kalciumfosfatmaterialet läkande och regenerativa 

egenskaper som möjliggör återväxt av patientens eget ben. 

Långtidsuppföljningar från nära 1 500 operationer med Cranial 

PSI-implantat visar på exceptionellt goda behandlingsresultat. 

Många kraniala implantattekniker är förknippade med hög risk 

för komplikationer, vilket innebär stort lidande för patienterna 

och betydande kostnader för samhället – flera studier 

rapporterar infektionsfrekvenser på över 10%, vilket leder till att 

många implantat måste avlägsnas. Detta kan jämföras med att 

endast 1,6% av OssDsign Cranial PSI-implantaten behövt 

avlägsnas till följd av infektioner vid en medianuppföljningstid på 

22 månader. Den globala marknaden för skallbensimplantat 

uppskattas till 2,5 miljarder USD, med en förväntad genomsnittlig 

årlig tillväxttakt på 7% för perioden 2021–2025, varav den 

adresserbara marknaden för OssDsigns implantatprodukter 

uppskattas till 350 miljoner USD. OssDsign Cranial PSI har 

myndighetsgodkännanden i Europa, USA och Japan. 

Baserat på avancerad materialvetenskap utvecklar OssDsign benersättningsprodukter som stödjer 
kroppens egen läkningsförmåga. Därmed förbättras de kliniska resultaten inom ett stort antal 
ortopediska områden som alla har betydande behov av förbättrade behandlingar.

OssDsign Catalyst –  

syntetiskt bengraft för ryggradsoperationer 

Nästan 80% av amerikaner drabbas någon gång i livet av 

smärtor i ländryggen och mer än 1,5 miljoner genomgår varje år 

ryggradskirurgi. Ungefär 20% av dessa operationer misslyckas 

på grund av dålig sammanväxning mellan implantatet och 

ryggraden. När kirurgerna utför ingreppet använder de en 

kombination av skruvar och metallstag för att fixera kotorna och 

benersättningsmaterial för att stimulera bentillväxten. OssDsign 

Catalyst är ett innovativt syntetiskt bengraft som består av en 

patenterad nanokristallin struktur av kalciumfosfat. OssDsign 

Catalyst efterliknar kroppens egen benmineralstruktur och ger 

en gynnsam biologisk miljö för snabb och tillförlitlig benbildning.

OssDsign Catalyst är en produkt som kan produceras med hög 

skalbarhet, har en attraktiv vinstmarginal och stor potential på 

marknaden för standardiserade kirurgiska ingrepp. Sammantaget 

medför detta goda förutsättningar för snabb och lönsam tillväxt. 

OssDsign Catalyst erhöll FDA-godkännande 2020 och 

lanserades i USA i augusti 2021. Den amerikanska marknaden 

för syntetiska bentransplantat vid ryggradsoperationer 

värderas till 1,8 miljarder USD och den globala marknaden till 2,6 

miljarder USD, med en förväntad årlig tillväxttakt på 7% under 

perioden 2021-2025.

COVID-19 Pandemin

OssDsign följer kontinuerligt COVID-19-pandemins påverkan  

på bolagets verksamhet. Pandemin har fortsatt orsakat 

fluktuationer i försäljningen under första halvåret 2022, speciellt 

i första kvartalet. Eftersom vi börjar se att elektiva operationer 

återupptas under andra kvartalet så är vi försiktigt hoppfulla att 

detta innebär de första stegen i en återgång till normala 

förhållanden. Vi är samtidigt vaksamma på nya pandemiutbrott 

under sommaren och andra hälften av året som potentiellt kan 

leda till nya kommersiella störningar. Personalbrist fortsätter 

dessutom att vara en utmaning för sjukvårdssystemet, vilket 

leder till högre osäkerhet kring bolagets korta till medellånga 

framtidsutsikter. Den underliggande efterfrågan på OssDsigns 

produkter på lång sikt är dock oförändrat hög och bolaget 

förväntar sig se en förbättring och stabilisering av situationen 

under 2022-2023.
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Utveckling av resultat och ställning

ANDRA KVARTALET

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det andra kvartalet 2022 uppgick till 12 

483 TSEK (7 643), vilket motsvarar en ökning med 63%, eller 

49% rensat för valutakursskillnader, jämfört med Q2 2021. Det 

är också en ökning med 76% jämfört med föregående kvartal 

2022. Uppnådd försäljning i andra kvartalet är den högsta 

någonsin i ett enskilt kvartal för koncernen, såväl som för 

OssDsign Inc. 

Med sina 6 939 TSEK levererar vårt team i USA sitt bästa 

försäljningsresultat någonsin, samtidigt som den amerikanska 

marknaden utgör 56% av gruppens totala försäljning för 

kvartalet, vilket därmed gör USA till vår största region. Detta är 

helt i enlighet med vår strategi och innebär också ett betydande 

bidrag från vår bengraftverksamhet.

I tillägg så lanserade vi vår kranialverksamhet i Japan i kvartalet 

med första försäljning redan noterad.

I samma period uppgick moderbolagets försäljning till 10 676 

TSEK (7 613).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden april – juni 2022 uppgick till  

-23 985 TSEK (-25 159). Rörelsekostnaderna har ökat både mot 

föregående år och föregående kvartal, primärt drivet av 

aktivitetsökningar i våra kliniska program men också av en höjd 

nivå för personalkostnader. Trots kostnadsökningarna så är vårt 

rörelseresultat högre än föregående år, till följd av kraftigt ökad 

försäljning, såväl som de betydande positiva valutakursvinster 

som dominerar Övriga rörelseintäkter.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 127 393 TSEK och 

i slutet av perioden var ställningen 109 026 TSEK. Kassaflödet 

från den löpande verksamheten uppgick till –19 016 TSEK  

(-11 169). Det totala kassaflödet för perioden var -18 715 TSEK 

(232 107), där föregående år var positivt drivet av nyemissionen. 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 

endast 10 TSEK (0) i perioden.

FÖRSTA HALVÅRET

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det första halvåret 2022 uppgick till  

19 559 TSEK (13 629), vilket motsvarar en ökning med 44%, eller 

32% rensat för valutakursskillnader, jämfört med första halvåret 

2021.

Försäljningen under första halvåret 2022 är inledningsvis 

negativt påverkad av COVID-19-pandemin, företrädesvis i USA, 

men i andra kvartalet ser vi tidiga tecken på en återgång till 

normala förhållanden efter pandemin. Försäljningsresultatet 

är det högsta någonsin för koncernen, såväl som för USA-

verksamheten, under ett halvår.

I samma period uppgick moderbolagets försäljning till 17 599 

TSEK (14 014).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden januari – juni 2022 uppgick till 

–48 022 TSEK (-48 473). Rörelsekostnaderna har ökat jämfört 

med föregående år, primärt drivet av aktivitetsökningar i våra 

kliniska program men också av en höjd nivå för personal-

kostnader, där helårseffekten av föregående års rekryteringar 

samt nya rekryteringar under 2022 får genomslag..

Trots kostnadsökningarna så är vårt rörelseresultat högre än 

föregående år, till följd av kraftigt ökad försäljning, såväl som de 

betydande positiva valutakursvinster, speciellt i andra kvartalet, 

som dominerar Övriga rörelseintäkter.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Vid periodens början uppgick likvida medel till 151 366 TSEK och 

i slutet av perioden var ställningen 109 026 TSEK. Kassaflödet 

från den löpande verksamheten uppgick till –42 888 TSEK  

(-34 503). Det totala kassaflödet för perioden var -42 717 TSEK 

(208 508), där föregående år var positivt drivet av nyemissionen. 

Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar uppgick till 

endast 10 TSEK (57) i perioden.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
ANDRA KVARTALET

OssDsign inkluderar första patienten i det prospektiva 
multicenterregistret PROPEL för ryggradsfusion i USA
Den 4 april meddelade OssDsign att den första patienten 

inkluderats i PROPEL, bolagets prospektiva multicenterregister 

för ryggradsfusioner i USA. Målet med registret är att utvärdera 

användningen och effekten av OssDsign Catalyst i klinisk praxis. 

Patientinkluderingen följer tätt inpå godkännandet den 18 mars 

av den första behandlingskliniken som kommer att ingå i PROPEL 

– ett patientregister för ryggradsfusion som kommer att 

utvärdera andelen lyckade ryggradsfusioner tolv månader efter 

behandling med det nanosyntetiska bengraftet OssDsign 

Catalyst. Vidare kommer den kliniska säkerhetsprofilen att 

utvärderas, liksom patientens livskvalitet och neurologiska 

funktioner. OssDsign räknar med att inkludera ytterligare kliniker 

till registret under de kommande månaderna.

OssDsigns kliniska studie TOP FUSION är fullrekryterad
Den 25 april meddelade OssDsign att bolaget rekryterat samtliga 

patienter till den kliniska studien TOP FUSION. 

Patientuppföljningen kommer att fortsätta under 24 månader.  

Studien kommer i första hand att utvärdera säkerheten och 

effekten av OssDsign Catalyst hos patienter som genomgår 

steloperation av ryggraden. Studiens utfall kommer primärt att 

baseras på graden av sammanläkning mellan ryggkotorna samt 

avsaknad av behandlingsrelaterade biverkningar.

OssDsign etablerar en strategisk Advisory Board med 
framstående kirurger i USA
Den 7 juni meddelade OssDsign att bolaget etablerat en 

strategisk Advisory Board (SSAB) i USA. Dess primära 

målsättning är att vägleda och ge strategisk rådgivning till 

bolaget.

OssDsigns strategiska Advisory Board består av sju framstående 

amerikanska neurokirurger och ryggradskirurger som kommer 

att ge rådgivning till bolaget i frågor som rör den framtida 

inriktningen och prioriteringen i ny produktutveckling, 

regulatoriska avvägningar, kliniska utvecklingsprogram och 

andra områden som är strategiskt viktiga.

OssDsigns Advisory Board kommer initialt att ledas av dr Peter 

Whang, M.D., F.A.C.S, F.A.A.O.S, Associate Professor vid the 

Department of Orthopaedics and Rehabilitaiton, Yale University 

School of Medicine.

OssDsign meddelar att SEB Equities inleder bevakning av bolaget
Den 8 juni meddelade OssDsign att man engagerat Skandinaviska 

Enskilda Banken (publ) (SEB) för att producera löpande 

analysrapporter av bolaget. Avsikten är att öka OssDsigns 

synlighet på kapitalmarknaden och möjliggöra för såväl 

investerare som andra intressenter att bilda sig en bättre och 

mer initierad uppfattning om bolagets verksamhet.

De första 100 patienterna har behandlats med OssDsign 
Catalyst i USA
Den 13 juni meddelade OssDsign att de första 100 patienterna 

har behandlats med bolagets innovativa syntetiska bengraft 

OssDsign Catalyst i USA. Produkten lanserades på den 

amerikanska marknaden i augusti 2021 och har sedan dess, i 

snabb takt, börjat användas av kirurger vid steloperationer av 

ryggraden. Detta är en viktig milstolpe i den fortsatta ökningen 

av OssDsigns kommersiella närvaro.

OssDsign har lanserat Cranial PSI i Japan och sålt sina första 
produkter på den japanska marknaden
Den 21 juni meddelade OssDsign att bolaget sålt de första 

exemplaren av sitt kranialimplantat OssDsign Cranial PSI i Japan. 

Marknadslanseringen innebär en viktig strategisk milstolpe 

efter en period av uppskjuten kommersiell aktivitet på den 

japanska marknaden till följd av covid-19-pandemin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER  
ANDRA KVARTALETS SLUT

Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets slut.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Ägarstruktur

I slutet av det första kvartalet fanns det 2 313 aktieägare i 

OssDsign AB, varav de sju största aktieägarna ägde mer än 

5,0% vardera och tilsammans mer än 50,0% av kapitalet och 

rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 57 074 504. 

De största aktieägarna, den 30 juni 2022, var SEB Ventures och 

Karolinska Development AB.

Koncernstruktur

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom 

OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen Ossdsign 

Ltd med säte i England, Sirakoss Ltd med säte i Skottland 

och OssDsign USA Inc med säte i Maryland,  USA. OssDsigns 

verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moderbolaget 

OssDsign AB med säte i Uppsala.

Medarbetare

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 48 (44) anställda av 

vilka 41% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på kontoret 

och produktionsanläggningen i Uppsala, samt säljare  i Tyskland, 

Storbritannien och USA.

Finansiering

Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets befintliga och 

prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att bolaget har 

de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten 

och den strategiska inriktningen som styrelsen beslutat om.

Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor del av hur 

framgångsrika nuvarande och framtida produkter kommer att 

vara på marknaden.

Den 30 juni 2022 uppgick koncernens likvida medel till 109,0 

miljoner SEK. Baserat på försäljningsutvecklingen av bolagets 

produkter har styrelsen förtroende för bolagets förmåga att 

uppnå lönsamhet och bli kassapositivt, givet normaliserade 

marknadsvillkor.

Transaktioner med närstående

Dotterbolagen OssDsign USA Inc, OssDsign Ltd och Sirakoss 

Ltd fakturerar sina kostnader till moderbolaget enligt 

transferprisavtal. Moderbolaget har per balansdagen en fordran 

på OssDsign USA Inc på 2 459 TSEK, en skuld till OssDsign Ltd 

på 231 TSEK och en skuld till Sirakoss Ltd på 436 TSEK.

Risker och osäkerhetsfaktorer

OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men är inte 

begränsade till, finansiella risker såsom framtida finansiering 

samt valutakurs- och kreditrisker. Utöver marknadsrisker 

finns det också risker relaterade till OssDsigns verksamhet, 

såsom erhållande av nödvändiga licenser från myndigheter, 

produktutveckling, patent och immateriella rättigheter, 

produktansvar och framåtblickande information som kan 

påverka företaget. Ytterligare information om bolagets 

riskexponering finns på sidorna 38 och 81-84 i OssDsigns 

Årsredovisning för 2021.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat  
i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

SEK 000’ 1 april – 30 jun 1 april – 30 jun 1 jan –30 jun 1 jan –30 jun 1 jan – 31 dec 

Periodens resultat -23 931 -25 332 -47 884 -48 661 -93 918

Övrigt totalresultat

Poster som har omförts eller kan omföras 
till periodens resultat

626 -83 704 96 303

Skatt på poster som kan komma 
att omklassificeras

– – – – –

Periodens övrigt totalresultat 626 -83 704 96 303

PERIODENS TOTALRESULTAT -23 305 -25 415 -47 180 -48 565 -93 615

2022 2021 2022 2021 2021

SEK 000’ 1 april – 30 jun 1 april – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec 

Nettoomsättning 12 483 7 643 19 559 13 630 31 726

Övriga rörelseintäkter 4 038 161 5 837 736 5 060

Aktiverat arbete för egen räkning – – – - -936

Material och köpta tjänster -3 131 -2 649 -5 365 -5 117 -9 947

Övriga externa kostnader -16 454 -10 404 -28 974 -21 775 -46 028

Personalkostnader -18 597 -16 564 -33 936 -30 404 -58 059

Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-2 452 -3 146 -4 888 -4 912 -9 733

Reservering kreditförluster 132 -21 45 9 -70

Övriga rörelsekostnader -4 -179 -301 -640 -1 714

Rörelseresultat -23 985 -25 159 -48 022 -48 473 -89 702

Resultat från finansiella poster

Finansnetto -67 -158 -111 -301 -4 427

Resultat efter finansiella poster -24 053 -25 317 -48 133 -48 774 -94 130

Periodens skatt 122 -15 249 113 211

Periodens resultat -23 931 -25 332 -47 884 -48 661 -93 918

Resultat per aktie

Resultat per aktie,  
före och efter utspädning, SEK

-0.4 -0.4 -0.8 -1.2 -1.9
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Koncernens balansräkning i sammandrag

2022 2021 2021

SEK 000’ 30 jun 30 jun 31 dec

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar 156 846 162 806 159 826

Finansiella anläggningstillgångar. 15 249 16 166 14 349

Financial assets 2 524 2 368 2 371

Summa anläggningstillgångar 174 619 181 340 176 546

Omsättningstillgångar

Varulager 2 742 2 417 2 125

Kundfordringar 8 331 6 911 8 637

Övriga fordringar 2 667 3 225 1 974

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 867 1 948 3 338

Likvida medel 109 026 257 972 151 366

Summa omsättningstillgångar 125 633 272 473 167 439

SUMMA TILLGÅNGAR 300 252 453 813 343 986

2022 2021 2021

SEK 000’ 30 jun 30 jun 31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 215 980 306 950 262 722

Summa eget kapital 215 980 306 950 262 722

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 984 1 772 1 241

Leasingskuld 11 108 11 109 9 994

Övriga skulder 48 871 51 351 49 134

Summa långfristiga skulder 60 963 64 232 60 369

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 513 941 646

Leverantörsskulder 5 980 19 635 4 564

Leasingskuld 2 611 2 291 2 251

Aktuella skatteskulder - - –

Övriga skulder 1 514 49 810 1 435

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 692 9 954 12 001

Summa kortfristiga skulder 23 310 82 631 20 895

Summa skulder 84 272 146 863 81 264

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 300 252 453 813 343 986
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital 
i sammandrag

SEK 000’
Aktiekapital

Ej registrerat 
aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital
Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

årets resultat

Totalt eget
kapital

Ingående eget kapital 2021-01-01 1 385 - 355 625 -17 -244 925 112 068

Periodens resultat - - - - -48 661 -48 661

Periodens övrigt totalresultat - - - 96 - 96

Summa periodens totalresultat - - - 96 -48 661 -48 565

Transaktioner med ägarna

Optionsprogram - - 57 - - 57

Nyemission 2 182 - 268 355 - - 270 537

Nyemissionskostnader - - -27 147 - - -27 147

Summa transaktioner med ägarna 2 182 - 241 265 - - 243 447

UTGÅENDE EGET KAPITAL  
2021-06-30

3 567 - 596 890 79 -293 586 306 950

Ingående eget kapital 2022-01-01 3 567 – 596 347 286 -337 478 262 722

Periodens resultat – – – – -47 884 -47 884

Periodens övrigt totalresultat – – – 704 – 704

Summa periodens totalresultat – – – 704 -47 884 -47 180

Transaktioner med ägarna

Optionsprogram – – – – 438 438

Nyemission – – – – – –

Nyemissionskostnader – – – – – –

Summa transaktioner med ägarna – – – – – –

UTGÅENDE EGET KAPITAL  
2022-06-30

3 567 – 596 347 990 -384 924 215 980
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

2022 2021 2022 2021 2021

SEK 000’ 1 apr – 30 jun 1 apr – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansiella poster -24 053 -25 297 -48 133 -48 754 -94 130

Justeringar för poster som inte ingår  
i kassaflödet   

1 615 2 511 3 388 3 707 9 492

Betald inkomstskatt -18 -425 -61 -703 -51

-22 456 -23 211 -44 806 -45 750 -84 689

Förändringar av varulager 155 -176 -514 -324 22

Förändringar av rörelsefordringar -568 -1 903 1 435 -2 206 -4 386

Förändringar av rörelseskulder 3 853 14 122 997 13 777 -731

Summa förändringar av rörelsekapital 3 440 12 043 1 918 11 247 -5 095

Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 016 -11 168 -42 888 -34 503 -89 784

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggnings-tillgångar – – – – –

Förvärv av materiella anläggnings- tillgångar -10 – -10 -57 -57

Förvärv av koncernbolag – – – – -51 796

Kassaflöde från investeringsverksamheten -10 – -10 -57 -51 853

Finansieringsverksamheten

Nyemission – 270 537 – 270 537 270 537

Nyemissionskostnad – -27 147 – -27 147 -27 457

Teckningsoptioner 359 – 438 – 1 119

Övrig förändring finansiella anläggnings-  
tillgångar

– 126 – 125 158

Amortering av lån -47 -241 -257 -448 -929

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 311 -243 275 181 243 067 243 428

Periodens kassaflöde -18 715 232 107 -42 717 208 507 101 791

Likvida medel vid periodens början 127 393 25 922 151 366 49 403 49 403

Effekter av valutakursförändringar  
i likvida medel

348 -57 377 62 173

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 109 026 257 972 109 026 257 972 151 366



   OSSDSIGN AB   |  info@ossdsign.com  |  ossdsign.com  |  13

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.

2022 2021 2022 2021 2021

SEK 000’ 1 apr – 30 jun 1 apr – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 30 jun 1 jan – 31 dec

Nettoomsättning 10 676 7 613 17 599 14 014 31 135

Övriga rörelseintäkter 3 856 53 5 101 414 4 583

Material och köpta tjänster -2 593 -1 610 -4 390 -3 379 -8 014

Övriga externa kostnader -24 684 -18 230 -43 779 -35 955 -72 512

Personalkostnader -12 063 -10 770 -22 153 -20 147 -38 361

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar

-212 -289 -493 -578 -1 140

Övriga rörelsekostnader -113 -156 -284 -412 -1 290

Rörelseresultat -25 132 -23 389 -48 398 -46 043 -85 599

Resultat från finansiella poster

Finansnetto 33 -55 84 -90 -4 025

Resultat efter finansiella poster -25 099 -23 444 -48 314 -46 133 -89 624

Periodens skatt – – – – –

PERIODENS RESULTAT -25 099 -23 444 -48 314 -46 133 -89 624
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
2022 2021 2021

SEK 000’ 30 jun 30 jun 31 dec

TILLGÅNGAR

Tecknat men ej inbetalt aktiekapital – – –

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 810 2 865 2 303

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 137 687 137 687 137 687

Andra långsiktiga fordringar 2 314 2 314 2 314

Summa finansiella anläggningstillgångar 140 001 140 001 140 001

Summa anläggningstillgångar 141 811 142 866 142 304

Omsättningstillgångar

Varulager 2 489 2 006 1 928

Kundfordringar 2 613 2 971 1 991

Fordringar hos koncernbolag 7 101 6 667 8 293

Aktuella skattefordringar 112 836 66

Övriga fordringar 2 360 1 740 1 871

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 661 1 814 2 977

Kassa och Bank 103 247 256 032 148 335

Summa omsättningstillgångar 120 584 272 066 165 460

SUMMA TILLGÅNGAR 262 396 414 932 307 765

2022 2021 2021

SEK 000’ 30 jun 30 jun 31 dec

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 3 567 3 567 3 567

Fritt eget kapital 190 962 281 493 238 838

Summa eget kapital 194 529 285 060 242 405

Avsättningar

Övriga avsättningar 44 394 94 007 44 394

Summa avsättningar 44 394 94 077 44 394

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 984 1 540 1 241

Övriga skulder – - –

Summa långfristiga skulder 984 1 540 1 241

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 513 513 513

Leverantörsskulder 4 635 19 424 4 208

Skulder till koncernföretag 5 308 4 597 3 736

Aktuella skatteskulder – - –

Övriga skulder 1 378 1 062 1 348

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 655 8 729 9 919

Summa kortfristiga skulder 22 489 34 325 19 725

Summa skulder 23 473 129 872 65 360

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 262 396 84 565 307 765



   OSSDSIGN AB   |  info@ossdsign.com  |  ossdsign.com  |  15

Not 4 | Eget kapital

Aktiekapitalet i moderbolaget består enbart av till fullo betalda 

stamaktier med ett nominellt (kvotvärde) värde om 0,0625 SEK/ 

aktie. Bolaget har 57 074 504 A-aktier.

Beslutade aktier som ännu inte har emitterats har godkänts 

enbart för användning i koncernens optionsprogram (för mer 

information se not 7 i årsredovisningen för 2021). Belopp som 

erhållits för emitterade aktier utöver nominellt värde under året 

(överkurs) ingår i posten “övrigt tillskjutet kapital”, efter avdrag   

för registrering och andra liknande avgifter samt efter avdrag för 

hänförliga skatteförmåner. Delårsrapporten har inte varit föremål 

för granskning av företagets revisorer.

Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag

Not 1 | Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats 

i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga 

bestämmelser i årsredovisningslagen.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen 

och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och 

beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. 

Upplysningar enligt IAS 34 16A framkommer förutom i de 

finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga 

delar av delårsrapporten.

Not 2 | Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och 

baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 

förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under 

rådande förhållanden. Det har inte skett någon förändring av de 

uppskattningar och bedömningar som gjordes i årsredovisningen 

för 2021.

Not 3 | Information om rörelsesegment

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat på 

de delar av verksamheten företagets högsta verkställande 

beslutsfattare följer upp, så kallad ”management approach” eller 

företagsperspektiv. Koncernens interna rapportering är

uppbyggd utifrån att koncernledningen följer upp verksamheten  

i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna rapportering 

identifierat att koncernen endast har ett segment.

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder 

efter det land där försäljningen skett från. Koncernens 

anläggningstillgångar är lokaliserade till Sverige, UK och USA.

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

apr – jun jan – jun jan – dec

SEK 000’ 2022 2021 2022 2021 2021

USA 6 939 2 725 9 755 5 085 13 996

Europe 5 367 4 831 9 585 8 302 17 489

Övriga världen 177 87 219 242 241

SUMMA 12 483 7 643 19 559 13 629 31 726

2022 2021

1 jan – 31 mar 1 jan – 30 jun

Tecknade och betalda aktier: 

Vid periodens början 57 074 504 22 166 460

Nyemission – 34 908 044

Riktad nyemission – –

Tecknade och betalda aktier 57 074 504 57 074 504

Aktier till aktierelaterade 
ersättningar

– –

SUMMA VID PERIODENS 
SLUT

57 074 504 57 074 504
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 

delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets 

och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 

väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och 

de bolag som ingår i koncernen står inför. 

Denna rapport har upprättats på både svenska och engelska. I 

händelse av avvikelser mellan versionerna är det den svenska 

versionen som gäller. Delårsrapporten har inte varit föremål för 

granskning av företagets revisorer.
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