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Andra kvartalet, 2021
Finansiell sammanfattning

Värden inom (  ) avser föregående års motsvarande 
period.

 »  Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till  
17,8 MSEK (4,8), vilket ger en tillväxt om 270 %  
för kvartalet.

 »  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till  
-23,5 MSEK (-13,3).

 » �Koncernens�resultat�efter�finansiella�poster�för� 
kvartalet uppgick till -23,8 MSEK (-13,8).

 »  Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moder- 
bolagets aktieägare, uppgick till -0,41 SEK (-0,30).

 »  Eget kapital uppgick på balansdagen till 163,9 
MSEK (58,4) eller 2,79 SEK per aktie (1,13).

 »  Soliditeten på balansdagen uppgick till 75 % (73 %).

 » �Kvartalets�kassaflöde�från�den�löpande�verksam-
heten uppgick till -26,1 MSEK (-8,6).

 »  På balansdagen uppgick koncernens likvida medel 
till 93,8 MSEK (34,4).

Väsentliga händelser under perioden

 » 2021-05-12 | Cell Impact förstärker ledningen  
med ny COO.

Väsentliga händelser efter perioden

 » 2021-07-05 | Cell Impact Japan Inc får order  
på 5,3 miljoner SEK.
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Stark tillväxt
VD HAR ORDET 

Andra kvartalet var ett intensivt kvartal som inklude-
rade installation av ett stort antal utrustningar, fortsatta 
rekryteringar och upprampning av produktionen.

Under andra kvartalet 2021 nådde Cell Impact en 
nettoomsättning på 17,8 MSEK vilket är 13,0 MSEK 
(+270 %) högre än motsvarande kvartal 2020. Rörelse-
resultatet för kvartalet uppgick till -23,5 MSEK (-13,3 
MSEK). Försäljningen under den första halvan av året 
(29,9 MSEK) motsvarar hela årsförsäljningen under 
2020. Det ökade negativa rörelseresultatet beror på 
fortsatt betydande investeringar för tillväxt som nu sker 
i lokaler, installation och uppstart av ny utrustning, men 
också på grund av ökade personalkostnader framförallt 
hänförda till produktionen.

Bolaget har också erfarit leveransförseningar av 
utrustning under kvartalet, beroende på att vissa 
leverantörer och transportörer inte kunnat hålla sina 
leveranslöften. Grunden till dessa förseningar relaterar 
till dynamiken i öppningen av ekonomin efter covid-19, 
vilket sammantaget har medfört mycket extra aktivi-
tet�och�merkostnader�för�frakt,�fler�rekryteringar�till�
produktionen och inköp av externa supporttjänster för 
att hålla tempot i installationsarbetet. Syftet med dessa 
åtgärder är att under innevarande och kommande kvar-
tal öka produktionen för att kompensera för det bortfall 
av den produktion och leverans som hade planerats 
för kvartal två och i viss mån även för bortfall hänfört 
till��första�kvartalet.�Även�om�flera�utrustningsleveranser�
återstår under 2021 går vi nu in i en lugnare uppbygg-
nadsperiod, vilket också innebär att behovet av extra 
åtgärder och därtill hörande kostnader kommer att 
avta.     

Försäljning
Försäljningsutvecklingen under andra kvartalet upp-
visar ett bra resultat trots en hel del utmaningar med 
leveranser av produktionsutrustning. Andra kvartalets 
goda försäljningsutveckling adderar till tidigare kvartals 
stadigt växande försäljning. 

Flödesplattor ökade sin andel av försäljningen under 
kvartal två medan första kvartalet uppvisade en försälj-
ning med större vikt på verktyg och utrustning. På sikt 
kommer�flödesplattor�att�dominera�i�försäljningsmixen.

Arbetet med ordern från Plug Power för leverans 
under 2021 fortskrider i enlighet med plan. Cell Impact 
Japan tog en viktig order efter rapportperioden, sin 
första som lokalt bolag, som även den skall faktureras 
under 2021.

Cell Impact har haft ett starkt fokus på ett mindre 
antal lovande kunder för att säkerställa bästa möjli-
ga försäljningsutveckling för bolaget och resultat för 
kunderna. Vi börjar nu se resultatet av detta fokuserade 
arbete med avsevärt ökad försäljning. Men det medför 
att vi mer sällan kommer pressmeddela nya ordrar, då 
merparten av nya ordrar från nuvarande kunder baserar 
sig på lagda prognoser och mindre ordrar med hög 
frekvens som inte enskilt utgör en betydande andel av 

vår totala försäljning. Tills nyligen har vi varit restriktiva 
med att starta upp nya större kundprojekt för att inte 
löpa risken att störa det fokuserade arbetet att bygga 
upp ett helt nytt industriföretag på kort tid samtidigt 
som vi tillfredställer kundbehov. Med en större organi-
satorisk kapabilitet arbetar vi nu proaktivt med erhållna 
förfrågningar samt söker upp större potentialer bland 
ledande bränslecells- och elektrolysörtillverkare.
 
Produktion
Under kvartalet har ett större antal utrustningar installerats 
och startats upp som en del i kapacitetsexpansionen. 
Denna kapacitet kommer att bidra till ytterligare ökad 
produktion och större leveranser under resten av året 
och kommande år. Produktionen drivs sedan början av 
andra kvartalet med treskift, även under semesterperio-
den. Cell Impact rekryterade totalt 47 nya medarbetare 
under kvartalet och bolaget hade vid utgången av 
andra kvartalet 85 anställda. Cell Impacts organisation 
växer i linje med efterfrågan och det är glädjande att 
organisationen börjar utveckla en attraktiv helhet.   
 
Expansion – Fas 2
Den höga tillväxttakten för bränsleceller och Cell 
Impacts försäljning gör att vi ser goda möjligheter att 
nå våra kortsiktiga försäljningsmål. Vi ser en allt större 
tillväxtpotential i våra marknader och rustar både 
organisation och produktion för att möta en allt högre 
efterfrågan.  
Cell�Impact�har�sedan�flytten�i�oktober�2020�byggt�

upp ett komplett och robust produktionssystem som 
omfattar ungefär hälften av Karlskogafabrikens totala 
5.000 m2 produktionsyta. Detta är en milstolpe i bola-
gets utveckling och stödjer existerande kunders tillväxt 
och skapar förtroende bland en växande lista av poten-
tiella kunder som vill basera strategiska inköpsbeslut 
på basis av klart och tydligt tillgänglig kapacitet.  

För att möta förväntad efterfrågan påbörjas därför 
färdigställandet av de kvarvarande 2.500 m2 under 
kvartal tre. Vi kallar detta för Fas 2 och under denna 
fas kommer mer kompakta och produktiva processtek-
nologier att tas i bruk som syftar till att ytterligare 
förstärka Cell Impacts produktionserbjudande. Detta 
är av stor vikt för att kunna möta nya kundbehov vi ser 
i nya förfrågningar med produktionsprocesser som blir 
teknologiledande�inom�produktion�av�flödesplattor.�
Den nya expansionsytan kommer att genomgå viss 
renovering och gradvis tas i bruk under 2022 – först 
med fokus på tester av nya produktionskoncept och 
prototyp produktion. Cell Impacts val och uppbyggnad 
av�teknikledande�produktionsprocesser�är�definierade�i�
tre utvecklingsfaser. Den nuvarande fasen, Fas 1, syftar 
till�att�tillfredsställa�aktuell�efterfrågan�på�flödesplattor�
baserad på idag tillgänglig produktionsteknik. Fas 2 
kommer att innehålla Cell Impacts egenutvecklade, 
innovativa processkoncept och nyutvecklad utrustning 
som tas fram i samarbete med olika teknikpartner. Fas 
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målen i Parisavtalet är i farozonen om inte drastiska 
åtgärder för att minska klimatdrivande utsläpp vidtas. 
Det känns både bra och något absurt att bokstavligen 
ha planetens överlevnad som en affärsdrivande kraft 
– men alla som arbetar på Cell Impact är starkt motive-
rade att bidra till den gröna omställningen genom att 
producera och leverera en kritisk komponent till bräns-
leceller och elektrolysörer – vilka tillsammans spelar en 
huvudroll i  den gröna omställningen. 

Som vanligt väljer jag att avsluta med några nyheter 
från vätgasvärlden:
-  EU-länderna har nått en överenskommelse om att 

att reducera växthusgaser med 55 procent till 2030, 
med målet att EU skall bli helt klimatneutralt till 2050. 
Det är en förstärkning av tidigare ambitioner och ses 
som ett viktigt beslut, både för unionen och resten av 
världen. Läs mer

    
-  Plug Power (kund till Cell Impact) fortsätter att satsa 

på produktion av grön vätgas och annonserar upp-
byggnad av tre nya anläggningar i Georgia, Penn-
sylvania och New York. Sedan tidigare driver man en 
anläggning i Tennessee. Målet är att kunna producera 
500 ton vätgas per dag år 2025. Läs mer

    
-��Ett�nytt�testcenter�för�bränslecellsdrivna�flygplan�har�

byggts i Moses Lake i Washington, USA. Här är det 
tanken att man skall bygga kunskap och vidareutveck-
la�flygplan�för�eldrift.�Läs mer

    
-  Det viktiga och enorma indiska järnvägsnätet fortsät-

ter att ställa om till eldrift med målet att vara helt  
elektrifierat�redan�2023.�Arbetet�går�fort�och�sedan�
2018 har man faktiskt halverat dieselförbrukningen. 
Nu vill man även köpa in vätgasteknik. Läs mer

-  Våra grannar på Island, som ju redan använder 80 % 
förnybar energi, satsar nu på att framställa vätgas ur 
havsvatten med hjälp av geotermisk energi – något 
det�finns�gott�om�på�Island.�Läs mer

    
-  World Energy Council har precis publicerat en rapport  

»Hydrogen on the horizon: ready, almost set, go?«  
som försöker ta temperaturen på den nya vätgas- 
ekonomin. Intressant läsning för alla intresserade av 
detta nya energislag. Läs mer

    
-  Till sist – för er som inte har tid att läsa IPCCs  

klimatrapport följer här en kort sammanfattning av  
de fem viktigaste punkterna. Läs mer

    

Pär Teike, vd
Karlskoga i augusti

3 är en något mera långsiktig utvecklingsinsats och 
kommer att bygga på erfarenheter från Fas 2. För att 
inte gå miste om den stora potentialen i våra markna-
der kan vi på kort sikt behöva prioritera kapacitets- 
expansion och försäljningstillväxt före lönsamhet och 
kassaflöde.�
 
Cell Impact Forming™
Marknaden för bränsleceller och elektrolysörer utveck-
las inte linjärt. Det innebär att leverantörer måste visa 
flexibilitet�och�snabbhet�i�att�möta�efterfrågan.�Vi�lär�
oss nu i våra kontakter med potentiella kunder att Cell 
Impacts formningsteknologi, Cell Impact Forming™, 
kräver en betydligt kortare ledtid för att bygga upp ny 
kapacitet, jämfört med andra på marknaden vanligt fö-
rekommande teknologier för formning. Kortare ledtid 
för att bygga upp ny produktionskapacitet innebär att 
Cell Impact skaffar potentiella kunder ett övertag i sin 
egen affärsutveckling – där nya volymer kan hanteras 
mera�flexibelt�och�med�kortare�ledtider.��
 
European Green Deal skapar nytt segment
I tidigare kvartalsrapporter har betydelsen av European 
Green Deal lyfts fram som en viktig katalysator för vät-
gasindustrin. Det har inneburit en enorm uppbyggnad 
av investeringsprojekt för produktion av vätgas – gläd-
jande nog med fokus på grön vätgasproduktion (dvs 
inga koldioxidutsläpp ifrån produktion och lagring).

I förra kvartalsrapporten uppgick världens samlade 
annonserade investeringar i grön vätgasproduktion till 
300 miljarder dollar (läs hela rapporten). Enligt Hydro-
gen Council uppgår nu denna till 500 miljarder dollar. 
Tack vare European Green Deal och andra större po-
litiska initiativ öppnas elektrolysörer upp som ett nytt 
betydande segment för Cell Impact, där en växande 
del�av�marknaden�använder�samma�typ�av�flödesplat-
tor som för bränslecellsstackar. Det är en glädjande 
utveckling och vi ser att elektrolysörer* som applikation 
ökar i de förfrågningar vi tar emot.
 
IPCC rapport
I samband med att jag skriver detta VD ord släpper 
FNs IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change)sin emotsedda klimatrap-
port. Den innehåller dyster 

läsning om läget för planeten 
och prognosen är inte bra. 
Den samlade vetenskapen 
varnar för att uppvärm-
ningen skenar iväg och att 

* Vad är en elektrolysör? Utrustning där elektricitet 
används för att tillverka vätgas och syre ur vatten. 
Genom att utnyttja förnybar el kan vätgas produce-
ras på ett miljövänligt sätt.

https://www.reuters.com/business/environment/eu-reaches-provisional-deal-55-greenhouse-gas-cut-by-2030-2021-04-21/
https://energynews.biz/plug-power-breaks-ground-on-new-green-hydrogen-plant/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=plug-power-breaks-ground-on-new-green-hydrogen-plant
https://www.seattletimes.com/business/boeing-aerospace/hydrogen-powered-aviation-will-be-tested-on-turboprops-at-new-moses-lake-venture/
 https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/rly-invites-bids-for-indias-first-hydrogen-train/articleshow/85122842.cms
https://fuelcellsworks.com/news/hydrogen-revolution-powers-its-way-to-iceland/ 
https://www.worldenergy.org/publications/entry/innovation-insights-brief-hydrogen-on-the-horizon-ready-almost-set-go 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-09/ipcc-report-on-climate-science-5-key-takeaways
http://(läs hela rapporten).
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Intäkter
Koncernens nettoomsättning för kvartalet  uppgick  
till 17,8 MSEK (4,8) (varav dotterbolaget Cell Impact  
Japan Inc. står för 1,4 MSEK) vilket för koncernen är 
högre än föregående år och ger en tillväxt om cirka 
270 %.

Intäkterna under kvartalet avser färdigställande 
av tagna order under 2020 och 2021 samt nya order 
erhållna under kvartalet. 

 

Resultat
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till
-23,5 MSEK (-13,3). Bolaget ökade personalkostnader-
na för att stödja produktions -och leveransplaner.

Finansiell utveckling
i sammandrag

2021 2020 2021 2020 2020

Belopp i MSEK april–juni april–juni jan–juni jan–juni jan–dec

Nettoomsättning 17,8 4,8 29,9 11,9 29,3

Rörelseresultat -23,5 -13,3 -37,9 -25,0 -43,1

Resultat�efter�finansiella�poster -23,8 -13,8 -38,5 -25,4 -44,3

Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolaget aktieägare -23,8 -13,8 -38,5 -25,4 -44,3

Kassaflöde�från�den�löpande�verksamheten -26,1 -8,6 -34,3 -21,6 -47,6

Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare (SEK) -0,41 -0,30 -0,65 -0,56 -0,88

2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Likvida medel på balansdagen 93,8 34,3 151,9

Soliditet (%) 75 % 73 % 83 %

Eget kapital / aktie 2,79 1,13 3,43
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Finansiell ställning
Eget kapital har sedan årsskiftet 2021 minskat, från 
201,9 MSEK till 163,9 MSEK i kvartal 2 2021. Minskning-
en är i första hand relaterad till ökade driftskostnader 
och produktionsrelaterade investeringar.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet�från�den�löpande�verksamheten�innan�
förändring av rörelsekapitalet uppgick under kvartalet   
till -26,1 MSEK vilket framför allt beror på periodens 
negativa resultat.

Investeringar om 9,4 MSEK, inriktade på att utveckla 
och expandera Cell Impacts produktion samt anpass-
ningar i nya lokaler, har genomförts under perioden. 

Under första kvartalet 2021 har amortering om  
0,3 MSEK skett av företagets långfristiga skulder som 
per den 30 juni 2021 uppgick till 18,2 MSEK. Bolagets 
likvida medel minskade med 36,0 MSEK under  
kvartalet från 129,8 MSEK per den 31 mars  2021 till  
93,8 MSEK per den 30 juni 2021, där minskningen 
framför allt är relaterad till ökade driftskostnader och 
produktionsrelaterade investeringar.

Personal
Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till  
-15,3 MSEK (-7,1). Det totala antalet anställda uppgick 
vid utgången av kvartalet till 85 (38).

Personalkostnaden i förhållande till jämförelseperio-
den�är�hänförligt�till�fler�anställda�under�perioden�och�
inga aktiverade personalkostnader.

Moderbolaget
Eftersom verksamheten för moderbolaget i allt väsent-
ligt överensstämmer med den för koncernen gäller 
kommentarerna för koncernen i stort också för moder-
bolaget. 

Aktiekapital
Antalet registrerade A-aktier i Cell Impact AB uppgår 
till 217 800 och antalet registrerade B-aktier till
58 624 534. Det totala antalet röster i bolaget uppgår 
till 6 080 253 då A-aktierna berättigar till en röst per 
aktie och B-aktierna till 1/10 röst per aktie. Det totala 
antalet aktier i Cell Impact, inklusive både A- och
B-aktier, uppgår till 58 842 334 aktier. Bolagets  
registrerade aktiekapital uppgick till 6 811 362 SEK per 
den 30 juni 2021. Varje aktie har ett kvotvärde om cirka 
0,12 SEK.

Transaktioner med närstående
Cell Impact AB har under perioden inte köpt några 
tjänster av närstående. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Risker�och�osäkerhetsfaktorer�finns�redovisade�i�det�
Investerarprospekt som upprättades i samband med 
emissionen�2019�och�finns�tillgängligt�på�cellimpact.com.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättande av Cell Impact konsoliderade bokslut 
kräver  att ett antal uppskattningar och antaganden 
görs, vilka kan påverka värdet på rapporterade till-
gångar, skulder och avsättningar vid tidpunkten för 
bokslutet. Därutöver påverkas också det rapporterade 
värdet på kostnader under de presenterade perioderna. 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande 
och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, 
inklusive förväntningar på framtida händelser som anses 
rimliga under rådande förhållanden. De uppskattningar 
och antaganden som innebär en betydande risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande räkenskapsår disku-
teras nedan.

Coronapandemins påverkan
Cell Impact har påverkats och fortsätter att påverkas på 
olika sätt av Coronapandemin. Bolaget följer myndig-
heternas riktlinjer för covid-19 för att minska smittsprid-
ning. Bolaget har kunnat konstatera sex fall av covid-19 
och har erfarit viss förhöjd frånvaro. Utmaningarna med 
pandemin består med inverkan på underleverantörer 
och logistikföretag, som i viss utsträckning resulterat i 
förlängda ledtider och förhöjda kostnader. Trots pan-
demin har bolaget ändå klarat av att anskaffa och instal-
lera utrustning samt skala upp produktionen på ett sätt 
som tillfredställt våra kunder. 

Under en stor del av 2020 minskade orderintaget 
som en konsekvens av pandemin. Från slutet av 2020 
såg vi att kunder och prospekt hade anpassat sig till 
de begränsningar som pandemin orsakat och därmed 
uppnått en bättre kontinuitet och produktivitet i sitt 
arbetssätt. Detta har gradvis förbättrat situationen för 
Cell Impact när det gäller pågående kundprojekt och 
orderintag. Vi upplever att våra kunder och prospekt an-
das tillförsikt inför framtiden och hanterar corona-pan-
demin mycket väl. Vi är förhoppningsfulla att även om 
vi nu erfar en viss ökning av smittspridningen, pådriven 
av delta-varianten, så kommer det goda momentum i 
produktionen och försäljningen som byggts upp under 
2021 att fortsätta även framgent.

Bolaget följer utvecklingen noggrant, dess inverkan 
på kunder, leverantörer och prospekt, och vi kommer 
att anpassa både verksamhetskostnader och investe-
ringsnivå i relation till de affärsmöjligheter bolaget ser.

Övriga upplysningar
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2021 2020 2021 2020 2020

Belopp i MSEK april–juni april–juni jan–juni jan–juni jan–dec

Intäkter

Nettoomsättning 17,8 4,8 29,9 11,9 29,3

Förändring av varulager och pågående arbete 3,0 – 3,4 – –

Summa intäkter 20,8 4,8 33,3 11,9 29,3

Rörelsens kostnader

Inköp av varor och tjänster -15,9 -3,0 -20,9 -5,5 -10,2

Övriga externa kostnader -10,9 -6,7 -20,2 -14,5 -26,4

Personalkostnader -15,3 -7,1 -25,8 -14,0 -28,9

Avskrivningar av materiella 

och immateriella tillgångar -2,3 -1,3 -4,4 -2,8 -6,7

Övriga rörelsekostnader 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,2

Summa rörelsens kostnader -44,3 -18,1 -71,2 -36,9 -72,4

Rörelseresultat -23,5 -13,3 -37,9 -25,0 -43,1

Finansiella poster - netto -0,3 -0,5 -0,6 -0,4 -1,2

Resultat före skatt -23,8 -13,8 -38,5 -25,4 -44,3

Skatt på årets resultat – – 0,0 – –

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -23,8 -13,8 -38,5 -25,4 -44,3

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat

Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av  
utländska verksamheter 0,0 – 0,0 – –

Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning, 

hänförligt till moderbolaget aktieägare (SEK) -0,41 -0,30 -0,65 -0,56 -0,88

Genomsnittligt antal utestående stamaktier 58 842 334 45 448 661 58 842 334 45 735 083 50 325 244

Totalt antal aktier vid periodens utgång 58 842 334 51 842 334 58 842 334 51 842 334 58 842 334
 

2021 2020 2021 2020 2020

Belopp i MSEK april–juni april–juni jan–juni jan–juni jan–dec

Periodens resultat -23,8 -13,8 -38,5 -25,4 -44,3

Övrigt totalresultat 0,0 – 0,0 – –

Periodens totalresultat -23,9 -13,8 -38,5 -25,4 -44,3

Koncernens rapport över resultaträkningen i sammandrag

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag

Finansiella rapporter
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Belopp i MSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 4,7 5,8 5,2

Materiella tillgångar 64,9 31,9 44,4

Nyttjanderättstillgångar 15,6 – 15,9

Finansiella tillgångar 0,0 – –

Summa anläggningstillgångar 85,2 37,6 65,6

Omsättningstillgångar
Lager 13,6 4,2 8,4

Kortfristiga fordringar 26,6 3,3 17,0

Likvida medel 93,8 34,3 151,9

Summa omsättningstillgångar 134,0 41,8 177,3
Summa tillgångar 219,3 79,5 242,9

Eget kapital och skulder
Eget kapital 
Aktiekapital 6,8 6,0 6,8

Övrigt tillskjutet kapital 389,0 77,7 388,5

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -231,9 -25,4 -193,4

Summa Eget kapital 163,9 58,4 201,9

Långfristiga skulder 18,2 2,4 18,6
Kortfristiga skulder 37,2 18,7 22,4
Summa skulder och eget kapital 219,3 79,5 242,9

Koncernens rapport över balansräkning i sammandrag

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

2021 2020 2021 2020 2020

Belopp i MSEK april–juni april–juni jan–juni jan–juni jan–dec

Eget kapital vid periodens ingång 187,2 33,6 201,9 45,1 45,0

Nyemission – – – – 175,0

Nyttjande av teckningsoptioner – 38,4 – 38,4 38,4

Erhållna optionspremier 0,6 2,3 0,6 2,3 2,3

Emissionskostnader – -2,0 – -2,0 -14,6

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 0,0 – 0,0 – –

Periodens totalresultat -23,8 -13,8 -38,5 -25,4 -44,3

Summa eget kapital vid periodens utgång 163,9 58,4 163,9 58,4 201,9
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Koncernens rapport över kassaflödesanalysen i sammandrag

2021 2020 2021 2020 2020

Belopp i MSEK april–juni april–juni jan–juni jan–juni jan–dec

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat�före�finansiella�poster� -23,5 -13,3 -37,9 -25,0 -43,1

Justering�för�poster�som�inte�ingår�i�kassaflödet� 2,3 1,3 4,4 2,8 6,7

Finansnetto -0,3 -0,5 -0,6 -0,4 -1,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten innan  
förändringar från rörelsekapitalet -21,6 -12,4 -34,2 -22,5 -37,5

Ökning/minskning lager -3,3 -0,9 -5,2 -2,1 -6,2

Ökning/minskning omsättningstillgångar -3,0 6,4 -9,6 2,5 -11,3

Ökning/minskning rörelseskulder 1,8 -1,6 14,7 0,6 7,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -26,1 -8,6 -34,3 -21,6 -47,6

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella tillgångar -9,5 – -22,9 -4,0 -22,0

Avyttring materiella anläggningstillgångar – -3,0 – – 0,1

Anskaffning�av�finansiella�anläggningstillgångar 0,0 – 0,0 – –

Kassaflöde från investeringsverksamheten -9,4 -3,0 -22,9 -4,0 -22,0

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner – – – – 175,0

Emissionskostnader – -2,0 – -2,0 -14,6

Nyttjande av teckningsoptioner – 38,4 – 38,4 38,4

Erhållna optionspremier 0,6 2,3 0,6 2,3 2,3

Amortering -0,3 -0,4 -0,3 -0,6 -1,5

Amortering leasingskulder -0,6 5,0 -1,1 – –

Upptagna lån – – – 5,0 5,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,3 43,3 -0,8 43,0 204,6

Periodens kassaflöde -35,9 31,7 -58,0 17,4 135,0
Likvida medel vid periodens början 129,8 2,7 151,9 16,9 16,9
Likvida medel vid periodens slut 93,8 34,4 93,8 34,3 151,9
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets rapport över totalresultat

2021 2020 2021 2020 2020

Belopp i MSEK april–juni april–juni jan–juni jan–juni jan–dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 16,4 4,8 28,5 11,9 29,3

Förändring av varulager och pågående arbete 3,0 – 3,4 – –

Summa intäkter 19,5 4,8 32,0 11,9 29,3

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -15,9 -3,0 -20,9 -5,5 -10,2

Övriga externa kostnader -12,9 -7,0 -23,0 -14,8 -28,1

Personalkostnader -14,3 -7,1 -24,8 -14,0 -28,9

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1,5 -1,0 -2,9 -2,5 -5,1

Övriga rörelsekostnader -0,1 – -0,1 -0,1 -0,2

Summa rörelsens kostnader -44,7 -18,1 -71,7 -36,9 -72,5
Rörelseresultat -25,2 -13,3 -39,7 -25,0 -43,2

Finansiella poster - netto 0,0 – -0,1 0,1 -0,2

Resultat före skatt -25,3 -13,4 -39,9 -25,0 -43,3

Skatt på årets resultat – – – – –

Periodens resultat -25,3 -13,4 -39,9 -25,0 -43,3

2021 2020 2021 2020 2020

Belopp i MSEK april–juni april–juni jan–juni jan–juni jan–dec

Periodens resultat -25,3 -13,4 -39,9 -25,0 -43,3

Övrigt totalresultat – – – – –

Totalresultat hänförligt till moderföretagets  
aktieägare -25,3 -13,4 -39,9 -25,0 -43,3



Belopp i MSEK 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 4,7 5,8 5,2

Materiella tillgångar 64,9 28,7 44,4

Finansiella tillgångar 0,5 0,1 0,1

Summa anläggningstillgångar 70,1 34,5 49,7

Omsättningstillgångar
Lager 13,6 4,2 8,4

Kortfristiga fordringar 25,8 3,9 17,7

Likvida medel 92,6 33,8 151,5

Summa omsättningstillgångar 131,9 41,9 177,5
Summa tillgångar 202,0 76,4 227,2

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital 6,8 6,0 6,8

Fond för utvecklingsutgifter 4,7 6,0 5,2

11,5 12,0 12,0
Fritt eget kapital
Överkursfond 368,8 207,2 368,8

Balanserat resultat -180,3 -138,3 -137,4

Periodens resultat -39,9 -25,0 -43,4

148,6 43,8 188,0

Summa Eget kapital 160,1 55,9 200,0

Långfristiga skulder 7,1 2,4 7,1
Kortfristiga skulder 34,8 18,1 20,1
Summa skulder och eget kapital 202,0 76,4 227,2

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
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NOT 1 – REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisnings 
principer som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2020 med undantag av nya eller reviderade 
standarder som tillämpas från den 1 januari 2021. Inga nya IFRS eller IFRIC-tolkningar med tillämpning från 2021 eller senare väntas ha 
någon väsentlig inverkan på koncernen.

NOT 2 – INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Koncernen Moderbolaget
2021-06-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-31 2020-06-30 2020-12-31

I intäkterna ingår försäljning från:
Varor 21,7 11,9 29,3 21,7 11,9 29,3

Tjänster 8,2 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0

Summa 29,9 11,9 29,3 28,5 11,9 29,3

I övriga intäkter ingår intäkter från:
Förändring av varulager och pågående arbete 3,4 – – 3,4 – –

Summa 3,4 – – 3,4 – –

Totala intäkter 33,3 11,9 29,3 31,9 11,9 29,3
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké  
ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat  

samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Karlskoga den 25 augusti 2021

 Robert Sobocki, ordf. Mattias Silfversparre Thomas Carlström

 Anna Frick Mikael Eurenius Pär Teike, VD

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Kommande beslutade informationstillfällen

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 ..............................................5 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 .....................................................................18 februari 2022
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