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Första kvartalet, 2021
Finansiell sammanfattning

Värden inom () avser föregående års motsvarande 
period.

 »  Intäkterna för kvartalet uppgick till 12,1 MSEK (7,1), 
vilket ger en tillväxt om 70 % för kvartalet.

 »  Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -14,4 
MSEK (-11,5).

 » �Koncernens�resultat�efter�finansiella�poster�för�kvar-
talet uppgick till -14,7 MSEK (-11,5).

 »  Resultat per aktie för kvartalet, hänförligt till moder- 
bolagets aktieägare, uppgick till -0,25 SEK (-0,25).

 »  Eget kapital uppgick på balansdagen till 187,2 
MSEK (33,6) eller 3,18 SEK per aktie (0,74).

 » Soliditeten på balansdagen uppgick till 78 % (71 %).

 » �Kvartalets�kassaflöde�från�den�löpande�verksam-
heten uppgick till -8,2 MSEK (-12,8).

 »  På balansdagen uppgick koncernens likvida medel 
till 129,8 MSEK (2,7).

 

Väsentliga händelser under perioden

 » 2021-01-12 | Cell Impact utnämner Forrest Zhang till 
ny chef i Kina.

 » 2021-03-12 | Cell Impact får order på 42 miljoner 
SEK från Plug Power för produktionsutrustning och 
flödesplattor.

 » 2021-03-15 | Nowogen Technology lägger order på 
1,3�miljoner�SEK�för�serieproduktion�av�flödesplattor.

 » 2021-03-26 | Cell Impact publicerar årsredovisning för 
2020.

 » 2021-03-31 | Cell Impact Japan Incs kontor öppnat.
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VD har ordet

Under första kvartalet 2021 nådde Cell Impact en 
försäljning på 12,1 MSEK vilket är 5,0 MSEK högre än 
motsvarande kvartal förra året. Rörelseresultatet för 
kvartalet uppgick till -14,4 MSEK (-11,5 MSEK). Det 
något ökade negativa rörelseresultatet beror på de 
fortsatt betydande investeringar för tillväxt som nu sker 
i lokaler, utrustning och personal.

Försäljningsutveckling
2021 började starkt med en försäljning på rekordnivå. 
Försäljningsmixen�bestod�av�flödesplattor,�verktyg�och�
produktionsutrustning, där den sistnämnda kategorin 
var�störst.�På�lite�sikt�kommer�dock�flödesplattor�att�
vara den klart största intäktsgenererande produkten. 
Den återkommande försäljningen av verktyg resulterar 
i antingen nya produktionsbeställningar, eller utgör 
ersättning för verktyg som nått slutet av sin livscykel.

I vissa fall kan Cell Impacts unika formningstek-
nik och annan produktionsutrustning säljas, om det 
starkt bidrar till bolagets strategi att långsiktigt växa 
försäljningen�av�flödesplattor�med�strategiskt�viktiga�
tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. I sådana 
situationer�finns�det�förmodligen�en�djup�kundrelation�
och förutsättningar som borgar för ett långsiktigt och 
framgångsrikt samarbete runt samma tekniska platform 
– Cell Impact Forming™.

Order från världsledande Plug Power
Under kvartalet tog bolaget en order från Plug Power 
på 42 miljoner kronor, den största i Cell Impacts histo-
ria. Ordern inkluderar försäljning av bl a en Cell Impact 
Forming™-utrustning och den största ordern någonsin 
för bipolära plattor. Ordern tillkommer som ett resultat 
av�ett�målmedvetet�samarbete�under�flera�år�mel-
lan bolagen. Cell Impact har utvecklat och gjort Cell 
Impact Forming™ tillgängligt, bidragit med kunskap 
inom applikations- och processutveckling. Cell Impact 
har åtnjutit ett gott samarbete med Plug Power under 
flera�år�och�kunnat�växa�tillsammans�med�en�världsle-
dare inom bränslecellsindustrin. Den här ordern kan 
betraktas som en validering av Cell Impact Forming™ 
men också av bolagets förmåga att tillfredsställa krä-
vande kundkrav med kunskap och industriell aktivitet. 
Cell Impact och Plug Power fortsätter nu samarbetet 
på basis av att de båda bolagen kommer att forma 
flödesplattor�med�användning�av�samma�formningstek-
nik - Cell Impact Forming™.

Som tidigare meddelats kommer produktionslinan 
att installeras på Plug Powers Innovation Center i 

Rochester, New York. Både Plug Powers Innovation 
Center och Cell Impacts produktionsanläggning i 
Karlskoga kommer att producera och förse Plug Power 
med�flödesplattor�för�bränsleceller.�Den�här�dubbla 
produktionstrukturen syftar till att minska risken i 
försörjningskedjan�genom�att�bygga�upp�flera�produk-
tionsställen�för�flödesplattor�baserade�på�Cell�Impacts�
formingsteknik.

Produktion
Jämfört med det sista kvartalet 2020 ökade Cell Impact 
produktionen under första kvartalet 2021. För att 
möjliggöra denna ökning rekryterade Cell Impact ett 
trettiotal operatörer och tekniker. Det är glädjande att 
konstatera�att�det�finns�ett�stort�intresse�i�arbetsmark-
naden för bolag som deltar i den gröna omställningen. 
Cell Impact har hittills i år tagit emot över 600 ansök-
ningar för de jobb som utannonserats.

Det är en spännande utmaning att både rekrytera 
och ta ny utrustning i drift. Hela bolaget är på olika 
sätt engagerat att göra detta möjligt och lyfta aktivi-
tetsnivån�i�linje�med�den�efterfrågan�som�finns�på�Cell�
Impacts erbjudande. 

Internationalisering
Cell Impact Japan Inc. öppnades i Tokyo under kvarta-
let. Företaget kommer att fokusera på redan pågående 
aktiviteter men också positionera Cell Impact i den 
växande japanska vätgasekonomin genom att få bräns-
lecellstillverkare att utforska möjligheterna med Cell 
Impacts�produktionsteknologi�för�flödesplattor�–�Cell�
Impact Forming™.

Biden sätter nya ambitiösa klimatmål för USA
USAs president Joe Biden satte ett nytt mål för USA:s 
utsläpp som skall minska med minst 50 % fram till 2030 
– en avsevärd ökning i ambitionen i klimatarbetet där 
vätgas förväntas spela en viktig roll i dessa planer. Bi-
den tillkännagav det nya målet i samband med klimat-
mötet i Washington i april som USA initierade i syfte att 
utmana och stimulera till ökade ambitioner bland andra 
länder med stora utsläppsnivåer.

För att uppnå det nya amerikanska målet vill Bidens 
administration vidta snabba åtgärder, skapa nya affärs-
möjligheter genom federala initiativ, driva på landets 
konkurrenskraft genom att stimulera innovation. Initia-
tiven stöder president Bidens mål att skapa en koldiox-
idfri kraftsektor år 2035 och en nettoutsläppsekonomi 
senast 2050.
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Några intressanta nyheter från vätgasekonomin
Här kommer som vanligt några ytterligare intressanta 
rubriker�ur�periodens�nyhetsflöde:

-  Produktion av grön vätgas sätter nu fart på riktigt. 
Globalt annonserades projekt för minst 150 miljarder 
dollar under 2020 där man tänker använda förnybara 
energikällor för att tillverka vätgas. 
Läs mer

-  Globalt ökar dom totala investeringarna i rekordfart. 
Totalt ligger nu de beslutade investeringarna i vätgas 
på 300 miljarder dollar. 
Läs mer

-  Den stora nyheten i fordonsvärlden är samarbetet 
mellan Toyota, Isuzu och Hino för att ta fram fram-
tidens kommersiella fordon. Ledordet för det nya 
bolaget är CASE (Connected, Autonomous, Shared, 
Electric) och omfattar utveckling av hela fordontrans-
portsektorn. 
Läs mer

-  Den för oss något mindre kända amerikanska last-
bilstillverkaren Hyzon Motors har annonserat att man 
erbjuder drivlinor med bränsleceller. Med sjunkande 
priser, bättre infrastruktur och nya affärsmodeller 
satsar nu majoriteten av tillverkarna av tunga fordon 
på vätgasteknik. 
Läs mer

-  Utbyggnaden av infrastruktur för vätgas i Europa 
fortsätter. European Hydrogen Backbone (EHB) har 
presenterat sina planer på att delvis använda existe-
rande pipelines för att bygga ett stort distributionsnät 
för vätgas som täcker 11 europeiska länder. 
Läs mer

-  Samarbetet mellan Volvo Trucks och Daimler kring att 
utveckla bränslecellsteknik för tyngre lastbilar verkar 
gå snabbt framåt. I den här videon från Volvo förklarar 
Lars Stenqvist (CTO) hur det är tänkt att fungera. 
Se videon här

-  För er som gillar racing kan jag tipsa om Extreme-E! 
Snabba batteri- och vätgasdrivna off-road-bilar tävlar 
mot varandra i ett mästerskap med högt satta mil-
jömål. Just nu leder team Nico Rosberg med svens-
ken Johan Kristoffersson och Molly Taylor från Austra-
lien. Nästa tävling går i Senegal den 29-30 maj.

 Läs mer 

-  Till sist avslutar vi med lite lätt underhållning. Gillar du 
K-Pop, vätgas och vill se Hyundais nya Nexo? Då skall 
du titta på den här videon.

Net zero-ekonomier
Med Bidens och USAs nya klimatambitioner har de 
flesta�stora�ekonomierna�gjort�ambitiösa�utfästelser�
om att sänka utsläppen av klimatdrivande gaser. Även 
om de fortfarande kanske inte räcker till för att uppnå 
Parisavtalets 1,5-gradersmål, representerar de en be-
tydande förändring jämfört med den globala situation 
som rådde för bara ett år sedan. Net zero-mål för stora 
bolag och länder på sikt är den nya termen och den 
stora drivkraften för att undvika en klimatkatastrof, men 
också för att stimulera till klimatsunda kapitalinveste-
ringar.

Med Bidens klimatpolitik, och USA som en aktiv 
deltagare i det globala klimatarbetet, kommer gröna 
tjänster och produkter efterfrågas i allt högre grad på 
den globala marknaden. Cell Impact positionerar sig 
för att växa i denna miljö genom effektiv teknik, hög 
kompetens�för�att�produktionsanpassa�designen�på�flö-
desplattan samt kontinuerlig utbyggnad av kapaciteten 
för�att�möta�efterfrågan�på�flödeplattor�från�tillverkare�
av bränsleceller och elektrolysutrustning. 

Pär Teike, vd
Karlskoga i april

https://www.hydrogenfuelnews.com/green-hydrogen-is-booming/8544564/
https://hydrogencouncil.com/en/hydrogen-deployment-accelerating-with-more-than-300-billion-in-project-pipeline/
https://toyotatimes.jp/en/insidetoyota/131.html
https://wccftech.com/hyzon-motors-is-ready-to-exploit-its-first-mover-advantage-by-launching-hydrogen-fuel-cell-powered-commercial-vehicles-in-the-current-quarter-under-its-own-brand/
https://gasforclimate2050.eu/news-item/european-hydrogen-backbone-grows-to-40000-km/
https://youtu.be/cMW0vgrvzCU
https://www.extreme-e.com/
https://www.youtube.com/watch?v=OpLbPSGwRLY
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Intäkter
Koncernens intäkter för kvartalet (vilka är desamma som 
moderbolagets) uppgick till 12,1 MSEK (7,1) vilket är 
högre än föregående år och ger en tillväxt om 70 %. 

Intäkterna under kvartalet avser färdigställande 
av tagna order under 2020 och 2021 samt nya order 
erhållna under kvartalet. Intäkterna är till stor del 
relaterade�till�den�stora�ordern�bolaget�fick�från�Plug�
Power i mars månad. 

 

Resultat
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till
-14,4 MSEK (-11,5). Bolaget har under kvartalet be-
lastats med ökad personalkostnad för en medveten 
satsning på produktions- och personalresurser.

Finansiell utveckling
i sammandrag

2021 2020 2020

Belopp i MSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Nettoomsättning 12,1 7,1 29,3

Rörelseresultat -14,4 -11,5 -43,1

Resultat�efter�finansiella�poster -14,7 -11,5 -44,3

Resultat efter skatt, hänförligt till moderbolaget aktieägare -14,7 -11,5 -44,3

Kassaflöde�från�den�löpande�verksamheten -8,2 -12,8 -47,6

Resultat per aktie, hänförligt till moderbolagets aktieägare (SEK) -0,25 -0,25 -0,88

2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Likvida medel på balansdagen 129,8 2,7 151,9

Soliditet (%) 78 % 71 % 83 %

Eget kapital / aktie 3,18 0,74 3,43
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Finansiell ställning
Eget kapital har sedan årsskiftet 2021 minskat, från 
201,9 MSEK till 187,2 MSEK i kvartal 1 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 -12,6 MSEK vilket framför allt beror på periodens 
negativa resultat.

Investeringar om 13,3 MSEK, inriktade på förbätt-
ringar av Cell Impacts produktionsprocess samt  
anpassningar i nya lokaler, har genomförts under  
perioden. Under första kvartalet 2021 har amortering 
om 0,5 MSEK skett av företagets långfristiga skulder 
som per den 31 mars 2021 uppgick till 17,7 MSEK.  
Bolagets likvida medel minskade med 22,1 MSEK 
under kvartalet från 151,9 MSEK per den 31 december 
2020 till 129,8 MSEK per den 31 mars 2021, där minsk-
ningen framför allt är relaterad till ökade driftskostna-
der och produktionsrelaterade investeringar.

Personal
Personalkostnaderna uppgick under kvartalet till -10,5 
MSEK (-6,9). Det totala antalet anställda uppgick vid 
utgången av kvartalet till 48 (38).

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

Moderbolaget
Skillnaden mellan Moderbolagets resultaträkning och 
koncernens resultaträkning är i princip IFRS påverkan- 
de poster då dotterbolaget Finshyttan Hydropower 
är vilande. Balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen är också i huvudsak lika med undantag
av�IFRS-poster�och�att�det�bland�annat�finns�cirka� 
0,5 MSEK i likvida medel i dotterbolaget.

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 regist-
rerade aktiekapital uppgick till 6 811 362 SEK per den 
31 mars 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 tillgångar, 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 histo-
risk 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 näst-
kommande räkenskapsår diskuteras nedan.

Fortsatt drift
Som under kvartal 4 föregående år meddelats av 
bolagets styrelse har Cell Impact tillförts 175 MSEK 
före emissionskostnader genom riktad nyemission. 
Emissionslikviden�ska�användas�till�att�finansiera�Cell�
Impacts fortsatta väg mot kommersialisering och 
utökning av produktionskapaciteten i den nya fabriken 
i Karlskoga (Brickegården) för att bana väg för utökad 
serieproduktion och möjliggöra ökad försäljning.

Coronapandemins påverkan
Cell Impact påverkas på olika sätt av Corona-pan-
demin. Bolaget följer myndigheternas riktlinjer för 
covid-19. Bolaget har kunnat konstatera tre fall av 
covid-19. Försiktighetsåtgärder för att undvika smitt-
spridning resulterar i viss förhöjd frånvaro. Vi har trots 
pandemin ändå klarat av att producera och utföra 
andra för bolaget viktiga aktiviteter på ett tillfredstäl-
lande sätt.

Under tidigare kvartal har bolagets kunders in-
köpsvolymer minskat som en konsekvens av försening-
ar relaterade till pandemin. Efter ett antal kvartal ser 
vi nu att kunder och prospekt har anpassat sig till de 
begränsningar som pandemin innebär och uppnått en 
bättre kontinuitet och produktivitet i sitt arbetssätt, vil-
ket gradvis också förbättrat situationen för Cell Impact 
när det gäller pågående kundprojekt och orderintag. 
Vi�är�förhoppningsfulla,�att�även�om�vi�befinner�oss�i�
en fas med fortsatt hög smittspridning, så bedömer vi 
att våra kunder fortsätter att gradvis förbättra sin egen 
situation, vilket skulle kunna innebära en ytterligare 
ökad efterfrågan på Cell Impacts tjänster.

Bolaget följer dock noggrant utvecklingen, dess 
inverkan på kunder, leverantörer och prospekt, och 
kommer att anpassa sina operationella kostnader och 
investeringsnivå om affärsläget så kräver.

Övriga upplysningar
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2021 2020 2020

Belopp i MSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Intäkter (Not 2, 3)

Nettoomsättning 12,1 7,1 29,3

Övriga intäkter 0,4 – –

Summa intäkter 12,5 7,1 29,3

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -5,0 -2,5 -10,2

Övriga externa kostnader -9,3 -7,8 -26,4

Personalkostnader -10,5 -6,9 -28,9

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -2,1 -1,5 -6,7

Övriga rörelsekostnader 0,0 -0,1 -0,2

Summa rörelsens kostnader -26,8 -18,8 -72,4

Rörelseresultat -14,4 -11,5 -43,1
 

Finansiella poster - netto -0,3 0,1 -1,2

Resultat före skatt -14,7 -11,5 -44,3
 

Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare -14,7 -11,5 -44,3

Resultat per vägt antal aktier före och efter utspädning, 

hänförligt till moderbolaget aktieägare (SEK) -0,25 -0,25 -0,88

Vägt antal aktier under perioden 58 842 334 45 448 661 50 325 244

Totalt antal aktier vid periodens utgång 58 842 334 45 448 661 58 842 334
 

2021 2020 2020

Belopp i MSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Periodens resultat -14,7 -11,5 -44,3
Totalresultat för perioden -14,7 -11,5 -44,3

Periodens totalresultat hänförligt till aktieägare i moderbolaget -14,7 -11,5 -44,3

Koncernens rapport över resultaträkningen i sammandrag

Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag

Finansiella rapporter
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Belopp i MSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 5,0 6,0 5,2

Materiella tillgångar 56,7 26,8 44,4

Nyttjanderättstillgångar 15,0 – 15,9

Summa anläggningstillgångar 76,7 32,8 65,6

Omsättningstillgångar
Lager 10,3 3,3 8,4

Kortfristiga fordringar 23,6 8,6 17,0

Likvida medel 129,8 2,7 151,9

Summa omsättningstillgångar 163,7 14,6 177,3
Summa tillgångar 240,4 47,4 242,9

Eget kapital och skulder
Eget kapital 
Aktiekapital 6,8 5,3 6,8

Övrigt tillskjutet kapital 388,5 39,8 388,5

Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat -208,1 -11,5 -193,4

Summa Eget kapital 187,2 33,6 201,9

Långfristiga skulder 17,7 0,0 18,6
Kortfristiga skulder 35,4 13,8 22,4
Summa skulder och eget kapital 240,4 47,4 242,9

Koncernens rapport över balansräkning i sammandrag

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

2021 2020 2020

Belopp i MSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Eget kapital vid periodens ingång 201,9 45,1 45,0

Nyemission – – 175,0

Nyttjande av teckningsoptioner – – 38,4

Erhållna optionspremier – – 2,3

Kostnad nyemissioner – – -14,6

Periodens totalresultat -14,7 -11,5 -44,3
Summa eget kapital vid periodens utgång 187,2 33,6 201,9
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Koncernens rapport över kassaflödesanalysen i sammandrag

2021 2020 2020

Belopp i MSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat�före�finansiella�poster� -14,4 -11,5 -43,1

Ej likvidpåverkande poster 2,1 1,5 6,7

Finansnetto -0,3 – -1,2

Kassaflöde från den löpande verksamheten innan  
förändringar från rörelsekapitalet -12,6 -10,0 -37,5

Ökning/minskning lager -1,9 -1,2 -6,2

Ökning/minskning omsättningstillgångar -6,6 -3,9 -11,3

Ökning/minskning rörelseskulder 12,9 2,2 7,4

Kassaflöde från den löpande verksamheten -8,2 -12,8 -47,6

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella tillgångar -13,4 -1,0 -22,0

Avyttring materiella anläggningstillgångar – – 0,1

Kassaflöde från investeringsverksamheten -13,3 -1,0 -22,0

Finansieringsverksamheten
Nyemissioner – – 175,0

Emissionskostnader – – -14,6

Nyttjande av teckningsoptioner – – 38,4

Erhållna optionspremier – – 2,3

Amortering – -0,3 -1,5

Amortering leasingskulder -0,5 – –

Upptagna lån – – 5,0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -0,5 -0,3 204,6

Periodens kassaflöde -22,1 -14,2 135,0
Likvida medel vid periodens början 151,9 16,9 16,9
Likvida medel vid periodens slut 129,8 2,7 151,9
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets rapport över totalresultat

2021 2020 2020

Belopp i MSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 12,1 7,1 29,3

Förändring av varulager och pågående arbete 0,4 – –

Summa intäkter 12,5 7,1 29,3

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -5,0 -2,5 -10,2

Övriga externa kostnader -10,1 -7,8 -28,1

Personalkostnader -10,5 -6,9 -28,9

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -1,4 -1,5 -5,1

Övriga rörelsekostnader 0,0 – -0,2

Summa rörelsens kostnader -27,0 -18,7 -72,5

Rörelseresultat -14,5 -11,5 -43,2
Finansiella poster - netto -0,1 – -0,2

Resultat före skatt -14,6 -11,5 -43,3
Skatt på årets resultat – – –

Periodens resultat -14,6 -11,5 -43,3

2021 2020 2020

Belopp i MSEK jan–mars jan–mars jan–dec

Periodens resultat -14,6 -11,5 -43,3

Övrigt totalresultat – – –

Årets totalresultat hänförligt till moderföretagets aktieägare -14,6 -11,5 -43,3



Belopp i MSEK 2021-03-31 2020-03-31 2020-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 5,0 6,0 5,2

Materiella tillgångar 56,7 26,8 44,4

Finansiella tillgångar 0,1 0,1 0,1

Summa anläggningstillgångar 61,7 32,9 49,7

Omsättningstillgångar
Lager 10,3 3,3 8,4

Kortfristiga fordringar 24,3 8,6 17,7

Likvida medel 129,3 2,5 151,5

Summa omsättningstillgångar 163,9 14,3 177,5
Summa tillgångar 225,6 47,2 227,2

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital 6,8 5,3 6,8

Fond för utvecklingsutgifter 4,9 6,1 5,2

11,7 11,4 12,0
Fritt eget kapital
Överkursfond 368,8 171,5 368,8

Balanserat resultat -180,6 -138,5 -137,4

Periodens resultat -14,6 -11,5 -43,4

173,6 21,6 188,0

Summa Eget kapital 185,3 33,0 200,0

Långfristiga skulder 7,1 0,4 7,1
Kortfristiga skulder 33,2 13,8 20,1
Summa skulder och eget kapital 225,6 47,2 227,2

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
I intäkterna ingår försäljning från: 2021 2020 2021 2020 
Varor 12,1 7,1 12,1 7,1
Tjänster – – – –
Summa 12,1 7,1 12,1 7,1

I övriga intäkter ingår intäkter från:
Förändring av varulager och pågående arbete 0,4 – 0,4 –
Summa 0,4 – 0,4 –

NOT 3 – INTÄKTERNAS FÖRDELNING PÅ GEOGRAFISKA MARKNADER

Koncernen Moderbolaget
Intäkterna fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: 2021 2020 2021 2020 
Sverige 0,1 0,0 0,1 0,0
Övriga Europa – – – –
Nordamerika 11,9 4,9 11,9 4,9
Asien 0,1 2,2 0,1 2,2
Summa 12,1 7,1 12,1 7,1
 
Intäkter från större kunder
Kund A – 4,4 – 4,4
Kund B – 2,0 – 2,0
Kund C – – – –
Kund D 0,1 0,7 0,1 0,7
Kund E 11,9 – 11,9 –
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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 7 maj 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 andra kvartalet 2021 .................................................25 augusti 2021
Delårsrapport för tredje kvartalet 2021 ..............................................5 november 2021
Bokslutskommuniké 2021 .....................................................................18 februari 2022
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