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Rapport för tredje kvartalet 2021 

 

Nya kundavtal och ny e-handelssajt
   

Kvartal 3 2021 Januari - september 2021 

• Nettoomsättningen uppgick till 22 (2) KSEK. • Nettoomsättningen uppgick till 22 (64) KSEK. 

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4 466 (-1 378)  
   KSEK. 

• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till -12 347  
(-4 785) KSEK. 

• Periodens resultat uppgick till -5 177 (-1 539) KSEK. • Periodens resultat uppgick till -13 304 (-5 197)  
KSEK. 

Väsentliga händelser i kvartal 3 2021 

• Treårigt avtal tecknat med Stena Recycling för rening av ett löpande insamlat lösningsmedel.  

• CirChems klimatsmarta handsprit introducerad på B2B e-handelssajten förhandlat.se.  

Väsentliga händelser efter utgången av kvartal 3 2021 

• Avtal med tillverkande läkemedelsbolag om fullskalig testkörning med avsikten att ingå ett längre samarbete 
om cirkulär återvinning. 

• Samarbete om återvinning av biobaserade lösningsmedel i Vinnovafinansierat projekt med bland andra Volvo, 
Scania och Stena Recycling. 

• Lanserat e-handelssajten klimatsmart.circhem.com för onlineförsäljning av handsprit och spolarvätska.  

Nyckeltal 

 

Kvartal 3 Kvartal 3 9 månader 9 månader Helår

Belopp i kronor (KSEK om inget annat anges) 2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning 22 2 22 64 73

Rörelsens kostnader 4 785 2 293 14 123 6 870 11 425

EBIT -4 466 -1 378 -12 347 -4 785 -8 933

Likvida medel vid periodens utgång 10 545 4 568 10 545 4 568 22 071

Soliditet (%) 67% 71% 67% 71% 78%

Balansomslutning 46 937 38 009 46 937 38 009 56 992 

Antal aktier vid periodens slut 12 790 348 9 741 568 12 790 348 9 741 568 12 790 348

Antal aktier vid full utspädning [1] 13 082 588 10 033 808 13 082 588 10 033 808 13 082 588

Resultat per aktie (SEK) -0,40 -0,16 -1,04 -0,53 -0,95

Resultat per aktie (SEK) vid full utspädning [1] -0,40 -0,15 -1,02 -0,52 -0,73

Eget kapital per aktie (SEK) 2,44 2,77 2,44 2,77 3,48

Eget kapital per aktie (SEK) vid full utspädning [1] 2,62 2,98 2,62 2,98 3,63

Utdelning per aktie (SEK) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anställda (antal) vid perioden slut 4 3 4 3 3

[1] 292 240 teckningsoptioner omvandlade till 292 240 nya aktier, 10,27 SEK per aktie.  Utgivna april 2020, förfall maj 2023.

[2] Under augusti 2021 har upptagits en kreditram om 15 MSEK där långivarna vid varje tillfälle äger rätt att påkalla konvertering till nya aktier med 

en given kurs, 25 kronor per aktie, för aktuell lånesskuld. Per balansdagen omfattar den rätten totalt 224 160 nya aktier.

https://www.forhandlat.se/handsprit-circhem/
https://klimatsmart.circhem.com/
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VD kommenterar  

Avtalen visar på attraktiviteten i vårt cirkulära 
erbjudande 
 
Vi har under hösten tecknat viktiga avtal med Stena Recycling och med ett tillverkande 
läkemedelsbolag i Sverige. Dessa avtal är betydelsefulla eftersom de visar på styrkan och 
attraktiviteten i vår cirkulära affärsmodell. Vi har också introducerat vår klimatsmarta handsprit och 
spolarvätska på vår egen e-handelssajt som fått positivt mottagande. Vi fortsätter att förbereda för de 
större volymerna och förstärka organisationen med ny kompetens.  
 

För knappt två veckor sedan annonserade vi avtalet 
med ett läkemedelsbolag om fullskalig testkörning 
av ett använt lösningsmedel. Det är ett stort bolag 
med verksamhet i flera länder med ett tydligt 
hållbarhetsprogram för att minska sin 
klimatpåverkan. De har valt oss därför att vi 
erbjuder en kostnadseffektiv cirkulär lösning som 
minskar deras klimatavtryck. Samtidigt minskar de 
riskerna i sin försörjningskedja genom att välja ett 
lokalt alternativ för återvinning från sin svenska 
anläggning. 

Vi påbörjar nu pilotstudien och därefter genomför 
vi den fullskaliga testkörningen som ska utvärderas 
och blir grunden för ett längre avtal. 

Lokal återvinning allt mer attraktivt 
Under året har försörjningskedjan och riskerna 
med den kommit högt på industrins agenda vilket 
ytterligare stärkt vår attraktionskraft. Vi ser nu att 
fler söker sig till CirChem eftersom de vill ha lokala 
återvinningsalternativ och nationella lösningar 
vilket ökar intresset för vårt erbjudande. 

I juli tecknade vi ett treårigt avtal med Sveriges 
ledande återvinningsbolag Stena Recycling för 
rening av ett löpande insamlat lösningsmedel. 
Avtalet med Stena Recycling och nu senast det 
tillverkande läkemedelsbolaget gör mig särskilt glad 
eftersom det är bevis på att vår cirkulära affärs-
modell och vårt erbjudande är attraktivt och 
konkurrenskraftigt.  

Vår positiva utmaning är fortsatt att i tid och volym 
balansera inkommande strömmar från industrin 
med avsättningen av de återvunna lösningsmedlen 
som säljs i retur till industrin eller förädlas till 
exempelvis desinfektionsmedel. 

Ny e-handelssajt 
Vi fortsätter den kommersiella utrullningen av vår 
klimatsmarta handsprit och spolarvätska. I kvartalet 
introducerades handspriten på förhandlat.se och i 
november har vi lanserat vår egen e-handelssajt 
klimatsmart.circhem.com. På vår e-handelssajt går 
det också att beställa vår spolarvätska som även 
den baseras på återvunna lösningsmedel. Vi har 
nyligen tagit fram ännu en variant av den 

 

uppskattade handspriten som är lätt parfymerad med en 
doft av cederträ.  

Förberedelser för större volymer 
Processen kring tillståndsansökan om utökat miljötillstånd 
och projekteringen för utbyggnaden i Vargön går enligt 
plan. Ansökan omfattar en utökning från nuvarande 2 500 
ton lösningsmedelsavfall per år till 20 000 ton per år. Som 
ett led i förberedelserna för de större volymerna utökar vi 
organisationen med nya kompetenser. Vi fortsätter arbetet 
med att bygga organisationen och välkomnar intresse-
ansökningar inom områden som till exempel teknisk 
försäljning, processutveckling, produktion samt drift och 
underhåll. 

Återvinning tillsammans med fordonsindustrin 

Under kvartalet har vi tillsammans med bland andra 
Volvo, Scania och Stena Recycling beviljats finansiering 
till ett projekt för att undersöka möjligheterna till 
återvinning av biobaserade lösningsmedel från fordons-
industrin. Projektet är finansierat av Vinnova och är ett 
intressant samarbete som på sikt kan leda till ytterligare 
affärsmöjligheter för CirChem. 

Ökat globalt tryck 
FN:s klimattoppmöte COP26 har nyligen avslutats och 
det politiska trycket på fortsatta minskningar av växthus-
gaser ökar. Vi följer med intresse bland annat den 
fortsatta utvecklingen av mekanismerna kring utsläpps-
rättigheter, vilka på sikt kan komma att öka intresset än 
mer för vår cirkulära återvinning av använda lösnings-
medel.  

Framtidsutsikter 
CirChem fortsätter att systematiskt leverera på vår tydliga 
plan för fortsatt expansion 
mot målet att bli en 
ledande leverantör inom 
återvinning av lösnings-
medel i Nordeuropa. Det 
ökande antalet kund-
dialoger och intresset för 
våra återvunna lösnings-
medel är lovande. Det gör 
att jag ser fortsatt positivt 
på framtiden.  

Christina Hillforth  

VD 

https://www.forhandlat.se/handsprit-circhem/
https://klimatsmart.circhem.com/
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CirChems affärsmodell 
CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag som grundades 2013 med missionen att återvinna lösningsmedel och 
minska industrins totala klimatavtryck. 2019 invigdes vår första anläggning i Vargön där vi renar använt 
lösningsmedel så det går att använda på nytt.  
 
Lösningsmedel används inom så gott som all producerande industri. Använt lösningsmedel skickas till 
förbränning och nytt köps in vilket orsakar stora koldioxidutsläpp - utsläpp som går att undvika med vår 
cirkulära affärsmodell. Vi samlar in industrins lösningsmedel, separerar och renar det så att det går att 
använda på nytt.  
 
I vår process kan vi rena ett givet lösningsmedel för återanvändning inom industrin men också förädla ett 
återvunnet rent lösningsmedel till andra produkter som exempelvis spolarvätska och handsprit. CirChem är 
det enda företaget i Norden som kommersiellt i industriell skala erbjuder cirkulär återvinning av 
lösningsmedel genom destillationsteknologi. I vår anläggning i Vargön har vi idag tillstånd att omhänderta  
2 500 ton använda lösningsmedel varje år. I ett första steg planerar vi att i Vargön utöka vårt tillstånd och fylla 
en kapacitet om 25 000 ton. Vårt nästa steg är att skapa geografisk tillväxt genom etablering av nya 
anläggningar där vi identifierar större kluster av kundbehov. Inför etableringen av nya anläggningar planerar 
vi först ha ett kontrakt på plats med en kund. På så sätt kan framtida anläggningar bli lönsamma från den 
tidpunkt de tas i drift. 
 
Vårt långsiktiga mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom 
återvinning av lösningsmedel.  

Utvecklingen under 2021 
Trots att pandemin gjort det svårare att ha kundmöten och förlängt potentiella kunders beslutsprocesser har 
våra regelbundna kundkontakter och konkreta diskussioner om möjligheter till samarbeten fortsatt med hög 
intensitet. Vår bedömning av marknadens behov, som baserar sig på diskussioner med potentiella kunder, har 
legat till grund för beslutet att utöka kapaciteten i Vargön. I dag har CirChem tillstånd att omhänderta 2 500 
ton lösningsmedel per år och i april 2021 lämnade vi in ansökan om utökat tillstånd till mark- och 
miljödomstolen. Ansökan omfattar en utökning till 20 000 ton per år. Projekteringsarbetet för en utbyggnad 
har påbörjats och går enligt plan.  
 
Under första kvartalet har provvolymer av klimatsmart spolarvätska och desinfektionsmedel tagits fram och 
dialoger pågår med bland annat stora detaljhandelskedjor som visat stort intresse för produkterna. CirChem 
har under första kvartalet registrerats i enlighet med det europeiska regelverket på ECHA:s lista (Artikel 95) 
över producenter av desinfektionsmedel med etanol och isopropanol som aktiva substanser. Registreringen 
gör det möjligt för CirChem att producera desinfektionsmedel av renat lösningsmedel från anläggningen i 
Vargön. 
 
I juli 2021 tecknades ett treårigt avtal med Sveriges ledande återvinningsbolag Stena Recycling för rening av 
ett löpande insamlat lösningsmedel. CirChems klimatsmarta handsprit har introducerats på B2B e-
handelsajten förhandlat.se.  
 
I november tecknades ett avtal med ett tillverkande läkemedelsbolag om fullskalig testkörning av ett använt 
lösningsmedel. När testkörningen genomförts med framgångsrikt resultat har läkemedelsbolaget för avsikt att 
ingå ett längre samarbete om cirkulär återvinning av lösningsmedlet. Avtalet omfattar återvinning av ett 
använt lösningsmedel från en anläggning i Sverige. Det renade lösningsmedlet kommer att gå i retur från 
CirChem till läkemedelsbolagets svenska anläggning. Testkörningen inleds under 2021 och pågår under ett 
flertal månader. Därefter sker en gemensam utvärdering och förberedelser för ett långsiktigt samarbete. 
 
I november har e-handelssajten klimatsmart.circhem.com lanserats för beställningar online av CirChems 
handsprit och spolarvätska. Under tredje kvartalet utvecklades en ny, lätt parfymerad, variant av den 
klimatsmarta handspriten. CirChem, Volvo, Scania och Stena Recycling med flera aktörer har i oktober 
beviljats finansiering av Vinnova för ett projekt kring återvinning av biobaserade lösningsmedel för 
fordonsindustrin.  
 

 

https://www.forhandlat.se/handsprit-circhem/
https://klimatsmart.circhem.com/
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Övrig information 
Aktien och aktiekapitalet 
CirChems aktie är noterad på Nasdag First North Growth Market under kortnamnet ”CIRCHE” med ISIN-
kod SE0015193529. Stängningskursen var 13,50 SEK den 30 september 2021 och börsvärdet uppgick till 
172,7 MSEK.  
 
Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2021 till 799 396,75 SEK fördelat på 12 790 348 aktier med en röst 
vardera.  

 
Finansiering 
Den 12 augusti meddelade CirChem att bolaget säkerställt en kreditram om 15 miljoner kr från svenska 
investerare för att säkerställa fortsatta förberedelser för utbyggnaden av anläggningen i Vargön. Lånet ges 
utan säkerhet med en månatlig ränta om 1 procent plus en uppläggningsavgift om 4 procent. Löptiden är tolv 
månader och lånet lyfts genom avrop. Investerarna har rätt att konvertera lånet till aktier under löptiden till 
kursen 25 kr. 

Coronapandemin 
Reserestriktionerna och effekterna på industrin till följd av pandemin har försvårat försäljningsarbetet, men 
samtidigt bidragit till ett ökat fokus på inhemsk försörjning av strategiskt viktiga produkter. Det senare 
öppnar upp för ett ökat behov av produkter som exempelvis desinfektionsmedel, vilket CirChem kan 
producera genom återvinning av lösningsmedelsströmmar som idag går till förbränning. 

Väsentliga händelser under kvartalet 
För väsentliga händelser se sidan 1. Alla pressmeddelanden finns på webbplatsen circhem.com. 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
För väsentliga händelser se sidan 1. Alla pressmeddelanden finns på webbplatsen circhem.com. 

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har 
använts i den senaste årsredovisningen. 

Transaktioner med närstående 
CFO Thomas Pålsson, affärsutvecklingschef Magnus Gink samt styrelseledamoten Patric Lindgren har avtal 
om konsulttjänster. Teknologi- och utvecklingschef John Sandström har haft avtal om konsulttjänster fram 
till 31 juli 2021 och är därefter anställd i bolaget. Transaktioner med närstående sker på marknadsmässiga 
villkor. 

Risker- och osäkerhetsfaktorer 
Bolaget är främst exponerat för bransch- och verksamhetsrelaterade risker liksom legala och regulatoriska 
risker. Beskrivningen av dessa risker ingår i årsredovisningen för 2020 som finns publicerad på webbplatsen 
circhem.com. 

Finansiella mål 
CirChems långsiktiga mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden med 
flera anläggningar för återvinning av lösningsmedel. Nya direktiv inom EU yrkar på att återvinningsteknik 
används inom kemibranschen, om sådan teknik finns tillgänglig och är applicerbar.  
 
CirChems delmål är att först etablera kapacitet för hantering av 25 000 ton lösningsmedel per år i Sverige. Det 
finansiella delmålet är att dessa 25 000 ton per år ska ge en omsättning om 250 MSEK med en EBITDA-
marginal på 15 procent. 
 
En efterföljande geografisk expansion i Nordeuropa med ytterligare tre anläggningar indikerar en omsättning 
på 1 000 MSEK. Genom operativ hävstång kommer EBITDA-marginalen öka signifikant. 

https://circhem.com/
https://circhem.com/
https://circhem.com/
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Kommande rapporttillfällen 2022 
 
15 februari  Bokslutskommuniké 2021 
24 maj   Delårsrapport januari-mars  
23 augusti Delårsrapport januari-juni 
22 november Delårsrapport januari-september 

 

Granskning av revisor 
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.  
 

 

Rapportens undertecknande  
 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten, såvitt de känner till, ger en rättvisande 
översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  
 
Stenungsund den 19 november 2021 
 
 

Mats Persson Åse Bye Jenny Lindblad 

ordförande Ledamot Ledamot 

   

Patric Lindgren Jonas Stålhandske Christina Hillforth 

Ledamot Ledamot VD 

 

För mer information kontakta gärna: 
Christina Hillforth, VD CirChem, ch@circhem.com, telefon 070 861 17 80. 

Om CirChem 
CirChem är ett svenskt miljöteknikbolag i tillväxt som gör det enkelt och lönsamt för industrin att minska sitt 
klimatavtryck. I vår anläggning i Vargön renar och förädlar vi använt lösningsmedel, så det går att använda på 
nytt. Återanvändning av lösningsmedel bidrar till både ökad resurseffektivitet och minskade CO2-utsläpp. 
Dessutom är det ekonomiskt lönsamt. Med hjälp av cirkulär kemi bidrar CirChem till både industrin och 
klimatet. Vårt mål är att inom fem år bli en ledande leverantör på den nordeuropeiska marknaden inom 
återvinning av lösningsmedel. För mer information, besök gärna circhem.com. 
 
CirChems Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, adviser@eminova.se, telefon 08-684 211 10. 
 
 
Denna information är sådan information som CirChem AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 19 november 2021 kl 07.30. 

  

  

mailto:ch@circhem.com
https://circhem.com/
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Resultaträkning  
 

 
  

Kvartal 3 Kvartal 3 9 månader 9 månader 12 månader

2021-07-01- 2020-07-01- 2021-01-01- 2020-01-01- 2020-01-01-

Belopp i kronor (KSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 22                    2                      22                    64                    73                  

Aktiverat arbete för egen räkning 297                  862                  1 680               1 905               2 105             

Övriga rörelseintäkter -                       51                    74                    116                  314                

Summa rörelsens intäkter 319                  915                  1 777               2 085               2 492             

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 157 -                 53 -                   259 -                 201 -                 22 -                 

Övriga externa kostnader 3 556 -              1 796 -              10 330 -            5 271 -              8 942 -            

Personalkostnader 1 050 -              382 -                 3 466 -              1 332 -              2 375 -            

Av- och nedskrivningar av materiella och

immateriella anläggningstillgångar 21 -                   62 -                   62 -                   62 -                   83 -                 

Övriga rörelsekostnader 1 -                     0 -                     6 -                     4 -                     4 -                   

Summa rörelsens kostnader 4 785 -              2 293 -              14 123 -            6 870 -              11 425 -           

Rörelseresultat 4 466 -              1 378 -              12 347 -            4 785 -              8 933 -            

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter 711 -                 161 -                 958 -                 412 -                 553 -               

Resultat efter finansiella poster 5 177 -              1 539 -              13 304 -            5 197 -              9 486 -            

Resultat före skatt 5 177 -              1 539 -              13 304 -            5 197 -              9 486 -            

Skatt på periodens resultat -                       -                       -                       -                       -                     

Periodens resultat 5 177 -              1 539 -              13 304 -            5 197 -              9 486 -            
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Balansräkning 
 

 
  

Belopp i kronor (KSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 2 036               2 077               2 067               2 108               

Pågående nyanläggningar, materiella anläggningstillgångar 32 902             30 916             31 222             27 376             

Inventarier, verktyg och installationer 52                    94                    84                    126                  

34 991             33 088             33 373             29 609             

Summa anläggningstillgångar 34 991          33 088          33 373          29 609          

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter 527                  37                    455                  -                       

527                  37                    455                  -                      

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4                      -                       11                    20                    

Aktuell skattefordran 39                    -                       17                    -                       

Övriga fordringar 470                  260                  955                  12 843             

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 361                  56                    111                  130                  

875                  316                  1 093               12 993             

Kassa och bank

Kassa och bank 10 545             4 568               22 071             2 041               

Summa omsättningstillgångar 11 947             4 921               23 619             15 034             

SUMMA TILLGÅNGAR 46 937             38 009             56 992             44 643             
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Balansräkning fortsättning 
 

 
  

Belopp i kronor (KSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 799                  609                  657                  268                  

Nyemission under registrering -                       -                       142                  341                  

799                  609                  799                  609                  

Fritt eget kapital

Överkursfond 43 724             26 446             48 099             26 841             

Balanserad vinst eller förlust -                       5 083               5 111               8 346               

Årets resultat 13 304 -            5 197 -              9 486 -              3 262 -              

30 420             26 332             43 724             31 924             

Summa eget kapital 31 219             26 941             44 523             32 533             

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 3 074               8 322               4 790               7 367               

Summa långfristiga skulder 3 074               8 322               4 790               7 367               

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2 000               1 027               2 021               1 213               

Leverantörsskulder 1 501               1 528               2 918               3 357               

Aktuell skatteskuld -                       5                      24                    5                      

Övriga skulder 7 814               96                    1 996               53                    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 329               91                    720                  116                  

Summa kortfristiga skulder 12 645             2 746               7 678               4 744               

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 46 937             38 009             56 992             44 643             



CirChem AB (publ) Rapport för tredje kvartalet 2021 

 
9 

Kassaflödesanalys 
 

 
  

Kvartal 3 Kvartal 3 9 månader 9 månader 12 månader

2021-07-01- 2020-07-01- 2021-01-01- 2020-01-01- 2020-01-01-

Belopp i kronor (KSEK) 2021-09-30 2020-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 5 177 -                 1 539 -                 13 304 -               5 197 -                 9 486 -                 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 21                       62                       62                       62                       83                       

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital

5 156 -                 1 477 -                 13 242 -               5 135 -                 -                 9 403    

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -                         37 -                      72 -                      37 -                      455 -                    

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 219 -                    71                       218                     12 335                11 900                

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 6 687                  446                     4 966                  1 997 -                 227                     

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 312                  998 -                   8 130 -                 5 166                                     2 269    

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 296 -                    903 -                    1 680 -                 3 541 -                 3 847 -                 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 296 -                   903 -                   1 680 -                 3 541 -                 3 847 -                

Finansieringsverksamheten

Nyemission -                         -                         -                         -                         24 687                

Emissionskostnader -                         -                         -                         55 -                      3 210 -                 

Upptagna lån -                         1 000                  -                         1 000                  1 000                  

Amortering av låneskulder 517 -                    -                         1 717 -                 44 -                      869 -                    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 517 -                    1 000                  1 717 -                 901                     21 607                

Periodens kassaflöde 499                    901 -                    11 526 -               2 527                 20 029               

Likvida medel vid periodens början 10 046                5 468                 22 071                2 041                  2 041                  

Likvida medel vid periodens slut 10 545                4 568                 10 545                4 568                 22 071                
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Förändringar i eget kapital 
 
 

 
Definitioner nyckeltal 
Nettoomsättning  
Bolagets försäljning av egenproducerade produkter.  

Rörelsens kostnader  
Samtliga kostnader för råvaror och förnödenheter, personalkostnader samt övriga externa kostnader. 

EBIT  
Rörelseresultat före finansiella poster och skatter.  

Soliditet 
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget 
kapital och har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av bolagets kapitalstruktur. 

Resultat per aktie 
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.  

Eget kapital per aktie 
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.  

Balanserat resultat

Innevarande år, 9 månader Ej reg. Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa

KSEK Aktiekapital aktiekapital kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2021 657                142                 48 099             4 375 -              44 524             

Registrering, nyemission föregående år 142                142 -                -                       

Disposition vid årsstämma 4 375 -              4 375                0 -                     

Periodens resultat 13 304 -             13 304 -            

Utgående eget kapital 30 september 2021 799                -                     43 724             13 304 -             31 219             

Balanserat resultat

Föregående år, 9 månader Ej reg. Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa

SEK Aktiekapital aktiekapital kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2020 268                341                 26 841             5 083               32 533             

Registrering, nyemission föregående år 341                341 -                395 -                 -                       395 -                 

Periodens resultat 5 197 -               5 197 -              

Utgående eget kapital 30 september 2020 609                -                     26 446             113 -                  26 941             

Balanserat resultat

Föregående år, 12 månader Ej reg. Övrigt tillskjutet inklusive periodens Summa

SEK Aktiekapital aktiekapital kapital resultat eget kapital

Ingående balans 1 januari 2020 268                341                 26 841             5 083               32 533             

Registrering, nyemission föregående år 341                341 -                395 -                 395 -                 

Rättelse, nyemission föregående år 341 -                 341 -                 

Utgivna Teckningsoptioner 27                     27                    

Registrering, nyemission i samband med notering 49                  142                 21 994             -                       22 185             

Periodens resultat 9 486 -               9 486 -              

Utgående eget kapital 31 december 2020 657                142                 48 099             4 375 -              44 524             
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Utdelning per aktie 
Periodens utdelning dividerat med antal utestående aktier vid utdelningstillfället.  

 

 


