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Revisors gennemgang

Rapporten er ikke revideret

Nettoomsætning og driftsresultat

Nettoomsætningen for årets første 9 mdr. i 2021 

var TDKK 5.108 (4.665) og for Q3 TDKK 764 

(1.672). 

Balance og egenkapital

De samlede aktiver udgjorde TDKK 24.119 

(26.709) og bestod primært af likvide

beholdninger og varebeholdninger.

Egenkapitalen udgjorde 19.648 TDKK (23.667), 

og passiverne udgjorde 24.119 TDKK (26.709). 

Egenkapitalen omfatter TDKK 1.470 (1.988) af 

egne aktier.

Pengestrøm og investeringer

Pengestrømme for årets første 9 mdr. 2021 

beløb sig til TDKK 478 (13.429).

Aktien

Aktierne i Shape Robotics A/S blev noteret på 

Nasdaq First North Growth Market Denmark 

den 25. juni 2020. Selskabet foretog i 

september 2021 en kapitalforhøjelse, 

gennemført som fortegningsemission.

30. september 2021 var det samlede antal 

aktier 7.962.619 (heraf 167.156 egne aktier). 

Certified Advisor

Norden CEF ApS

John Norden

Tlf: +45 20 72 02 00

E-mail: jn@nordencef.dk

www.nordencef.dk

Om Shape Robotics A/S

Shape Robotics har på få år opbygget en stærk position på det globale EdTech-marked. 

Virksomheden har udviklet Fable, en unik modulær robot, der gør det let og sjovt for børn og unge 

at konstruere og programmere robotter. Siden lanceringen af Fable i 2017 er tusindvis af robotter 

solgt og sendt til klasseværelser rundt om i verden.

Robotsystemet bidrager til inspirerende undervisning, der er med til at forberede de studerende til 

en omskiftelig fremtid, hvor digitale teknologier, kunstig intelligens og automatisering i stadig 

stigende grad præger familie- og arbejdsliv. Fable er en modulær robot, som studerende kan bygge 

på få sekunder. Robotsystemet er af høj kvalitet, langtidsholdbart og kan bruges til at løse 

krævende opgaver. De studerende kan kode Fable, afhængigt af deres erfaring – fra simpel 

blokprogrammering til kodning i det avancerede Python-sprog. Fable inkluderer en bred vifte af 

undervisningsmateriale, udviklet af lærere til lærere. Shape Robotics tilbyder en komplet 

undervisningsløsning til uddannelsesinstitutioner fra 3. klasse til gymnasium og erhvervsskoler.

I efteråret 2021 udvidede Shape Robotics virksomhedens aktiviteter ved at opkøbe et selskab i 

Rumænien der i et koordineret samarbejde med andre EdTech virksomheder og NGO’er 

specialiserer sig i at tilbyde helstøbte teknologi-laboratorier til skoler. Sådanne ”SmartLabs” 

inkluderer alt fra Fable robotter, 3D printere og virtual reality udstyr til special designede møbler, AV 

udstyr og computere. 

Om halvårsrapporten

3

mailto:jn@nordencef.dk


Shape Robotics © 2021

CEO David Johan Christensen

I seneste kvartal har vi haft stor fokus på at 
forberede os på at kunne levere til det største 
projekt vi endnu har været involveret i: Projektet 
hvor der skal bygges 1.175 SmartLabs i 
Rumænien.  

Som et led i forberedelserne opkøbt vi i august 
vores Rumænske distributør, StoryKids by EP. 
Vi gjorde det fordi de to virksomheder 
komplementerede hinanden og ville kunne stå 
stærkere sammen end hver for sig i projektet. Vi 
havde brug for et solidt finansielt fundament for 
at kunne gennemføre SmartLab projektet og 
blandt andet derfor gennemførte vi en 
aktieemission i september.

Hvert SmartLab der skal implementeres, er et 
selvstændigt projekt med indkøb, logistik, 
koordinering, installation, overdragelse og 
træning på skolerne. Indtil nu har vi bygget 
SmartLabs på forskellige typer af skoler i 
Rumænien og hver gang er processen blevet 
optimeret og SmartLab konceptet blevet justeret 
og forbedret. Det er vigtigt at vi snarest er klar til 
at implementere SmartLabs i stor skala og vi er 
godt på vej.

Vi mener at det integrerede SmartLab koncept 
centreret omkring Fable robotterne skaber et 
fantastisk læringsmiljø på skolerne. Og vi er 
derfor glade for at vi også oplever stigende 
interesse for SmartLab fra fx private skoler i 
Rumænien og andre steder i verden. 

På flere andre nøglemarkeder har Q3 dog ikke 
levet op til vores forventninger og derfor ser vi 
en nedgang i salget i perioden sammenlignet 
med sidste år. Vi fortsætter derfor arbejdet med 
at øge salget på de nøglemarkeder der stadig 
er bagud.  Ordreindgang og pipeline for Fable 
og SmartLab samlet set ser dog stærk ud i Q4 
og vi forventer derfor fortsat en omsætning på 
DKK 14-17 millioner i 2021. 

David Johan Christensen

CEO & Co-founder

Shape Robotics A/S
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Shape Robotics Romania (1/2)

Som anført i selskabsmeddelelse nr. 35 samt nr. 38 overtog Shape Robotics den 31/8 EdTech

virksomheden Storykids by EP S.R.L med hovedsæde i Rumænien for derved, sammen, at stå stærkere i 

forbindelse med de store offentlige investeringer i undervisning og teknologi i Rumænien i de kommende 

år. Storykids by EP S.R.L er senere blevet omdøbt til Shape Robotics Romania S.R.L. 

Selskabet – Shape Robotics Romania

Selkabet har sammen med INACO, der er en rumænsk NGO, gennem flere år udviklet et læringskoncept 

kaldet ”SmartLab”. Et SmartLab er en turnkey løsning til teknologisk modernisering af skoler, hvor der 

indrettes et klasselokale med udstyr såsom computere, 3D printere, møbler og robotter. Selskabet er 

koordinator af en gruppe af virksomheder, der kan levere det fulde SmartLab koncept, og Fable Robotter 

fra Shape Robotics er en central del af konceptet. Smartlab konceptet med Shape Robotics Romania som 

koordinator forventes at skulle udrulles på op imod 1.175 rumænske skoler over de næste år.

StoryKids har derudover udviklet en online læringsplatform, SchoolFlix, der leverer video-baseret 

undervisningsmateriale til elever og lærere i matematik og andre fag efter en abonnementsmodel. 

Platformen leverer indhold af høj kvalitet til eleverne, og læreren og gør stoffet mere levende og 

tilgængelige. Indholdet er udarbejdet i tæt samarbejde med en kæde af private skoler i Rumænien kaldet 

”Lumina”. Selvsamme video-platform skal foruden abonnementsløsningen, anvendes til at undervise 

lærere i hvordan de bruger ”SmartLabs” og give eksempler på undervisningsforløb.
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Shape Robotics Romania (2/2)

Ændring af regnskabspraksis

Senest i forbindelse med årsrapporten for 2021, vil de to selskaber i fremtidige kvartals- og 

helårsrapporter fremstå som en koncern. 

I forbindelse med regulatoriske finansielle meddelelser vil modtager tydeligt blive gjort 

opmærksom på hvilket selskab meddelelsen drejer sig om, eller om det er på koncernniveau.

I nærværende kvartalsrapport fremgår alene regnskabstal for det danske noteret 

moderselskab Shape Robotics A/S med indregning af indre værdi for datterselskabet Shape 

Robotics Romania. Datterselskabet Shape Robotics Romania omtales derudover verbalt i 

redegørelser og ved fremhævning af nøgletal. 
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Kvalitetsuddannelse

Shape Robotics kæmper for at skabe bedre muligheder for alle 

børn og unge i verden. Kvalitetsuddannelse skaber økonomisk 

og social mobilitet og reducerer uligheden mellem køn. Det 

skaber et mere tolerant, fredeligt og innovativt samfund, der er 

bedre for alle at leve i. Fable er skabt med henblik på at 

inspirere unge til at løse nogle af verdens akutte problemer med 

kodning, programmering og robotteknologi. Undervisnings-

robotten Fable forener undervisning og leg og giver unge 

mennesker både hårde teknologiske kompetencer og 

understøtter kreative designprocesser. Denne kombination 

skaber afgørende indlæringsværdi for de studerende og 

forbereder dem på at løse samfundets problemer effektivt og 

bæredygtigt. 

Sundhed og Trivsel

Skolen er central i børns liv og i deres faglige og sociale 

udvikling. Men millioner af børn kan ikke komme i skole på 

grund af fysiske og psykiske sygdomme. Fravær fra skolen 

fører ofte til isolation og mistrivsel. Derfor har Shape Robotics

sammen med Rigshospitalets Børnecancer afdeling udviklet 

Fable Connect robotten, der får barnet tilbage i fællesskabet. 

Den giver barnet en oplevelse af at være til stede sammen med 

klassekammeraterne. Selvom det er et nyt produkt på 

markedet, er der allerede leveret mere end 300 robotter, som 

dagligt hjælper børn tilbage i skolen. En vigtig faktor i at sikre en 

bred udbredelse er, at robotten koster mindre end en tiendedel 

af konkurrerende produkter.

ESG – Shape Robotics kæmper for at skabe bedre 
muligheder for alle børn og unge i verden
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Finansielle nøgletal

• Shape Robotics oplevede i Q3 2021 en tilbagegang i salget på 54% i forhold til Q3 sidste år men 

har for året realiseret en salgsvækst på 9% i årets første 9 mdr. i forhold to samme periode i 

2020. Omsætningen kommer i høj grad fra danske kunder (39%), derudover virksomhedens 

fokusmarkeder i Rusland (13%), Storbritannien (8%), USA (8%) og Holland (7%).

• Dækningsbidraget (bidragsmargin) for årets første 9 mdr. udgør MDKK 2.3 (2.2). 

Dækningsbidrag i % er 45% (47%). 

• I Q3 blev der solgt yderligere 45 Fable Connect licenser til 10 kunder, hvilket bragte det samlede 

antal til 303 licenser (69 kunder), og den årlige tilbagevendende omsætning fra Fable Connect 

Pro -softwaren er TDKK 141 ved udgangen af Q3 2021, svarende til en vækst på 15% siden 30. 

juni 2021. Selskabet forventer at have en ARR på cirka TDKK 250 på Fable Connect softwaren 

ved udgangen af 2021.

• Tilbagevendende årlig omsætning fra Shape Robotics Romania’s undervisningsplatform 

”SchoolFlix” udgør pr. 30/9 TDKK 440. Hvilket sammenlagt pr. 30/9 giver koncernen en samlet 

tilbagevende omsætning på TDKK 581, og derved et løft på 312% i koncernens samlet ”ARR” 

målt i forhold til 30. juni 2021.

Vækst i omsætning ÅTD

9%

Nye Fable Connect PRO 
kunder

10
ARR vækst

Fable Connect

15%

Samlet ARR vækst

312%

Forventninger til
omsætning 2021 (koncern)

MDKK 14-17

8



Shape Robotics © 2021

Forventninger til 2021

Virksomhedens strategi er at fortsætte med at udvide sine internationale salgskanaler, deltage i 

udvalgte offentlige projekter (ind- og udland), optimere driften og introducere nye produkter og 

tjenester. Målet er at styrke virksomhedens position som en førende global udbyder af  

robotteknologi samt turnkey løsninger til undervisning ved brug af teknologi og i processen øge 

omsætning samt bruttomargen.

Afsætning i selskabets væsentligste markeder er på vej mod samme niveau som før covid-19. 

Baseret på ordreindikationer fra virksomhedens forhandlere samt datterselskabet i Rumænien 

forventer virksomheden, at koncern-omsætningen for 2021 vil ligge i intervallet MDKK 14,0 - 17,0, 

hvilket vil være mere end en fordobling af omsætningen i forhold til 2020.
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Ledelsens gennemgang

Højdepunkter i 3. kvartal 2021

Fortegningsemission markant overtegnet

Den 26. august offentliggjorde Shape Robotics et udbud af nye aktier med fortegningsret for 

selskabets eksisterende aktionærer. Udbuddet der omfattede en emission på op til nominelt DKK 

113.751,7 svarende til 1.137.517 stk. nye aktier blev markant overtegnet med bindende ordrer på 

DKK 37.487.606.

Distributionsaftale med Raymond Education

Shape Robotics A/S indgik i august en eksklusiv distributionsaftale med en førende leverandør af 

undervisningsmidler i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater. Aftalen gør Raymond Education til 

eksklusiv forhandler af Fable Robotter i GCC landene (Saudi Arabien, Kuwait, Qatar, UAE, Bahrain 

og Oman) samt Libanon. Dette ligger i tråd med selskabets udvalgte nøgleområder: Storbritannien, 

Holland, Tyskland, Rusland, Rumænien, GCC-landene, USA og Danmark.

Smart Lab projektet skrider fremad

EU godkendte i september officielt finansieringen af Rumæniens genopretningsplan. Som en del af 

denne plan skal der bygges 1.175 Smart Labs på offentlige rumænske skoler i de kommende år. 

Shape Robotics Romania har gennem flere år opbygget et konsortium af virksomheder der kan 

levere og implementere Smart Labs og i Q3 er forberedelserne til projektet blevet intensiveret. 

Projektets omsætningspotentiale er op til MDKK 420 for Shape Robotics.

”Med kapitalrejsningen har vi fået skabt en 

platform for at realisere vores vækststrategi 

herunder vores spændende projekt i Rumænien, 

og jeg vil godt benytte lejligheden til at rette en 

stor tak til eksisterende aktionærer, som på denne 

måde har vist os tillid og givet os vigtig 

opbakning...” 

CEO David Johan Christensen

”GCC-landene satser stort på undervisning og 

holder sig ikke tilbage fra at investerer i deres 

børns fremtid. Derfor er GCC et af de markeder vi 

har valgt at fokusere på” 

CEO David Johan Christensen
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Ledelsens gennemgang

Højdepunkter i 3. kvartal 2021

Første Smart Lab åbnes i Rumænien

I september 2021 blev det første Smart Lab åbnet i Bucov nord for Bucharest med stor 

pressebevågenhed og deltagelse fra blandt andre Andreea Paul (stifter af INACO), Sorin Cîmpeanu

(Undervisningsminister i Rumænien), Søren Jensen (Den danske ambassadør i Rumænien) og 

Lazlo Borbely (rådgiver for Premierministeren i Rumænien). 

Pressebevågenheden har skabt en massiv interesse i SmartLab konceptet fra blandt andre 

privatskoler, og øvrige uddannelsesinstitutioner som ikke per automatik tildeles et SmartLab i 

Rumæniens PNNR-strategi for anvendelse af EU finansieringen. 

Nedenfor kan det første SmartLab tilgås virtuelt

” We have realized that it is not enough to have such 

laboratories in five, six, ten schools, if we do not have 

an overview of education at the national level. And 

thanks to the success of the SmartLab project , we 

have included in the National Recovery and Resilience 

Plan the creation of another 1,175 such digital smart 

labs” said Laszlo Borbely (Romania Insider)

” ..We continue to work on the SmartLab project, and 

our goal is to equip all schools in Romania with such a 

4.0 laboratory. The PNRR covers one of five schools, 

for the rest, we need investments from the state and 

local budgets, but also from public-private 

partnerships ”, says Andreea Paul, INACO (SparkNews)
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Finansielle nøgletal
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AKTIEN ikke revideret ikke revideret revideret
DKK Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 FY 2020

Pris pr. aktie, ultimo 16,6 13,7 12,4
Indtjening pr. aktie -1,47 -1,55 -1,86
# Aktier 7.962.619 6.825.102 6.825.102
# Egne aktier 167.156 70.002 202.490
# Udestående aktier 7.795.463 6.755.100 6.622.612
Soliditetsgrad i % 81% 89% 84%

NØGLETAL ikke revideret ikke revideret ikke revideret ikke revideret revideret
BELØB, DKK ('000) Q3 2021 Q3 2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 FY 2020

Nettoomsætning 764 1.672 5.108 4.665 6.044
Dækningsbidrag 179 769 2.303 2.188 2.396
Dækningsbidrag, % 23% 46% 45% 47% 40%

RESULTAT- Resultat før ekstraordinære poster -4.850 -1.972 -11.656 -7.045 -11.187
OPGØRELSE EBITDA før ekstraordinære poster -4.609 -1.742 -10.937 -6.349 -10.233

Resultat før renter og skat -5.068 -1.775 -11.609 -10.553 -12.835
Finansielle udgifter og indtægter, netto -23 -44 -58 -100 -163
Periodens resultat -5.091 -1.776 -11.667 -10.573 -12.726

BALANCE Aktiver i alt 24.119 26.709 24.119 26.709 24.182
Egenkapital ultimo 19.648 23.667 19.648 23.667 20.352

PENGE- Pengestrøm fra driftsaktiviteter -3.159 -5.964 -10.107 -11.178 -17.523
STRØM Pengestrøm fra investeringsaktiviteter -845 -220 -1.082 -404 -127

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter 11.520 -1.301 11.666 25.011 25.011
Nettoændring i likvider 7.516 -7.486 478 13.429 7.361
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Resultatopgørelse (1 Januar – 30 september 2021)
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RESULTATOPGØRELSE ikke revideret ikke revideret ikke revideret ikke revideret revideret
BELØB, DKK ('000) Q3 2021 Q3 2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 FY 2020

Nettoomsætning 764 1.672 5.108 4.665 6.044

Vareforbrug og logistik -585 -903 -2.806 -2.478 -3.648

Dækningsbidrag 179 769 2.303 2.188 2.396
Dækningsbidrag, % 23% 46% 45% 47% 40%

Forskning og udvikling -131 -80 -465 -405 -739
Salgs-, generelle og administrative omk. -1.628 -783 -3.473 -1.922 -3.249
Personaleomkostninger -3.020 -1.647 -9.293 -6.209 -8.640
Afskrivninger og amortisering -241 -231 -719 -696 -954

Samlede driftsudgifter -5.020 -2.741 -13.950 -9.232 -13.583

Indtægter af kapitalandele -9 0 -9 0 0

Resultat før ekstraordinære poster -4.850 -1.972 -11.656 -7.045 -11.187

Ekstraordinære indtægter 196 0 461 0 531
Ekstraordinære omkostninger -414 197 -414 -3.508 -2.179

Resultat før renter og skat -5.068 -1.775 -11.609 -10.553 -12.835

Finansielle udgifter og indtægter, netto -23 -44 -58 -100 -163
Faktiske og beregnet skatter 0 43 0 79 272

Periodens resultat -5.091 -1.776 -11.667 -10.573 -12.726
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Balance (30 september 2021)
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AKTIVER ikke revideret ikke revideret revideret
BELØB, DKK ('000) Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 FY 2020

Færdiggjorte udviklingsprojekter 4.022 4.738 4.559
Udviklingsprojekter, ikke afsluttet 0 360 0

Immaterielle aktiver 4.022 5.098 4.559

Driftsmidler 701 629 636
Materielle aktiver 701 629 636

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder 816 0 0
Finansielle aktiver 816 0 0

Varelager 7.443 4.800 8.419
Varelager i alt 7.443 4.800 8.419

Tilgodehavender fra salg 830 504 338
Andre tilgodehavender 382 356 782
Tilgodehavende selskabsskat 272 79 272

Tilgodehavender i alt 1.484 939 1.392

Likvide midler 9.654 15.244 9.176

Omsætningsaktiver i alt 18.581 20.983 18.987

Aktiver i alt 24.119 26.709 24.182

PASSIVER ikke revideret ikke revideret revideret
BELØB, DKK ('000) Note Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 FY 2020

Aktiekapital 796 683 683
Reserve for udviklingsomkostninger 3.137 3.976 3.556
Egne aktier -1.470 -1.988 -1.988
Overført resultat 17.185 20.997 18.102

Egenkapital i alt (2) 19.648 23.667 20.352

Leverandørgæld 1.504 1.271 2.187
Anden gæld 2.967 1.771 1.643

Kortfristede gældsforpligtelser 4.471 3.042 3.830

Gældsforpligtelser i alt 4.471 3.042 3.830

Passiver i alt 24.119 26.709 24.182

(2) Specificeret på side 16
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Pengestrømsopgørelse (1. januar – 30. september 2021)
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PENGESTRØMSOPGØRELSE not revised not revised ikke revideret ikke revideret revideret
BELØB, DKK ('000) Note Q3 2021 Q3 2020 Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 FY 2020

Periodens resultat -5.091 -1.776 -11.667 -10.573 -12.726

Tilbageførte afskrivninger og amortisering 241 231 719 696 954
Tilbageført hensat/beregnet skat 0 -43 0 -79 -272
Modtaget skattebetalinger 0 482 0 482 482
∆  Tilgodehavender fra salg 1.361 222 -492 958 1.124
∆  Varelager -5 -1.777 976 -2.748 -6.123
∆  Leverandørgæld 1.193 -1.494 -683 390 1.296
∆  Anden driftskapital -857 -1.808 1.039 -304 -2.258

Pengestrøm fra driftsaktiviteter -3.159 -5.964 -10.107 -11.178 -17.523

∆ Immaterielle anlægsaktiver 0 -200 0 -360 0
∆ Materielle anlægsaktiver -21 -20 -257 -44 -127
Køb af virksomhed og aktiviteter -825 0 -825 0 0

Pengestrøm fra investeringsaktiviteter -845 -220 -1.082 -404 -127

Aktieudstedelser (2) 11.148 0 11.148 26.999 26.999
∆ Egne aktier (2) 372 -1.301 518 -1.988 -1.988

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteter 11.520 -1.301 11.666 25.011 25.011

∆ Nettoændring i likvider 7.516 -7.486 478 13.429 7.361

Likvider, primo 2.138 22.730 9.176 1.815 1.815
Likvider, ultimo 9.654 15.244 9.654 15.244 9.176



Shape Robotics © 2021

Noter
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(2) Egenkapital, DKK ('000) Q1-Q3 2021 Q1-Q3 2020 FY 2020

Aktiekapital 683 256 256
Overført resultat, egne aktier 16.113 5.029 5.029
Reserve for udviklingsomkostninger 3.556 4.186 4.186

Egenkapital primo 20.352 9.471 9.471

Ændringer i egenkapitalen
Kapitalforhøjelse, aktiekapital 113 427 427
∆ Egne aktier* 518 -1.988 -1.988
Overført resultat 10.751 26.572 25.798
Periodens resultat -11.667 -10.573 -12.726
∆ Reserve for udviklingsomkostninger -419 -242 -630

Egenkapital ultimo 19.648 23.667 20.352

Selskabets aktiekapital består af 7.962.619 aktier á nom. 0,1 kr. 

*Egne aktier udgør under 3% af den samlede aktiekapital



Shape Robotics © 2021

I dag har bestyrelsen og direktionen drøftet og godkendt kvartalsrapporten for Shape Robotics A/S 
for 3. kvartal 2021.

Rapporten er udarbejdet i overensstemmelse med IAS 34, delårsrapportering godkendt af EU og 
yderligere oplysningskrav for selskaber noteret på NASDAQ First North Denmark.

Efter vores opfattelse giver rapporten et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling pr. 30. 
september 2021 og af resultaterne af virksomhedens drift og pengestrømme for regnskabsperioden 
1. januar – 30 september 2021.

Ledelsens gennemgang omfatter efter vores mening en rimelig præsentation af de forhold, der 
behandles i rapporten.

Kvartalsrapporten er ikke revideret.

Farum, 11. november 2021

Direktion
David Johan Christensen
CEO

Bestyrelse
Lars R. Nyengaard
Formand

Kasper Støy
Næstformand

Moises Pacheco

Michael Frank

Erklæring fra bestyrelse og direktion
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