april
till juni
kvartal 2 – 2022

Binero Group AB (publ) | 114 78 Stockholm
binero.com | org.nr. 556264-3022 | 08-511 05 500 | ir@binero.com

Delårsrapport april – juni 2022
April – juni 2022

Januari – juni 2022

• Nettoomsättningen uppgick till
27,0 Mkr (11,4), en ökning med
137 procent.

• Nettoomsättningen uppgick till
54,4 Mkr (23,0).
• EBITDA-resultatet uppgick till
-6,0 Mkr (-4,8).

• Årliga återkommande intäkter per
30 juni 2022 uppgick till 52,7 Mkr
(34,1), en ökning med 55 procent.

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till
-14,1 Mkr (-9,8).

• EBITDA-resultatet uppgick till
-4,1 Mkr (-0,8). I EBITDA resultatet
ingår en omstruktureringsreserv på
2,5 Mkr innehållande kostnader för
dubbla VD-kostnader, avveckling
av kontorslokaler plus övriga
integrationskostnader.

• Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -5,0 Mkr
(-8,8).
• Periodens resultat före skatt uppgick
till -15,2 Mkr (-10,2).
• Periodens resultat per aktie uppgick
före utspädning till -0,48 kr (-0,51) och
efter utspädning till -0,46 kr (-0,49).

• Rörelseresultatet, EBIT, uppgick
till -8,1 Mkr (-3,6).
• Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till
-1,2 Mkr (-2,3).

Väsentliga händelser under perioden
Den 6 juni tillträdde Stefan Andersson,
tidigare VD i RedBridge AB som VD i
Binero Group AB där Charlotte Darth
då avgick som VD.

• Periodens resultat per aktie uppgick
före utspädning till -0,27 kr (-0,19)
och efter utspädning till -0,26 kr
(-0,18).

Väsentliga händelser efter periodens
utgång
Inga händelser av väsentlig karaktär
har inträffat efter periodens utgång.
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VD kommentar
Foto: Pernilla Pettersson

höjda räntorna i fokus. Vi har inte sett att
det påverkat kundernas investeringar i
digitalisering, utan den är fortsatt hög.
Digitaliseringen driver vår tillväxt
Binero Group är väl positionerat för att
gynnas av den fortsatta digitaliseringen.
Efterfrågan från såväl privata som
offentliga kunder drivs av behovet av
flexibla IT-plattformar för att snabbt
kunna starta nya utvecklingsprojekt,
anpassa kapaciteten efter prestanda
behovet som växlar över tid samt förstå
hur applikationerna mår under drift.
Vi levererar Cloud-plattformar till våra
kunder för utveckling och drift av
applikationer som är anpassade efter
kundens behov. Molnplattformarna är
baserade på Open Source. Vi har valt
den strategin eftersom det ger våra
kunder snabb tillgång till ny teknik, undviker inlåsning till en leverantör och ett
bra pris. Med våra managerade tjänster
kan vi i samarbete med kunden även
automatisera och effektivisera produktionssättningen av ny kod. Övergången
till molnplattformar ökar behovet av
transparens och synlighet ännu högre
än tidigare, men kraven och metoderna
har förändrats. Med våra tjänster inom
övervaknings- och mätområdet är vi väl
positionerade för att hjälpa kunden att
bevaka sin ständigt föränderliga miljö.

Försäljningen ökade under andra
kvartalet
Försäljningen under andra kvartalet
ökade jämfört med föregående år och
uppgick till 27,0 Mkr (11,4) inklusive
förvärvet av RedBridge AB. EBITDA
för kvartalet försämrades jämfört med
föregående år och uppgick till -4,1 Mkr
(-0,8 Mkr). I EBITDA resultatet ingår
en omstruktureringsreserv på 2,5 Mkr
innehållande kostnader för dubbla
VD-kostnader, avveckling av kontors
lokaler plus övriga integrationskostnader.
Vi ser även en fortsatt fin utveckling av
de cloudbaserade intäkterna som i
ARR (avtalade årliga intäkter) uppgick
till 6,0 Mkr, vilket är en dubblering
jämfört med kvartalet innan.

Långa kundrelationer och
återkommande intäkter

Vår omvärld

Långa kundrelationer och en affärs
modell med en stor andel återkommande intäkter bidrar till stabilitet över tid.
En investering i en digital lösning för

Det första halvåret har styrts av de
internationella händelserna med kriget i
Ukraina, den stigande inflationen och de
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en verksamhetskritisk process är ett
åtagande både för våra kunder och oss
som leverantör. Det är inte ovanligt med
kundrelationer som sträcker sig över
10 år tillbaka i tiden. Återkommande
intäkter ökade med 55 procent till
52,7 (34,1) Mkr under det första halvåret.

i ett effektivare användande av cloudtjänsterna. Trots ett stort underskott
på personer som har hög kompetens
att utveckla applikationer eller bygga
modern digital infrastruktur, har insatsen
resulterat i anställning av ett antal nya
medarbetare som kommer börja under
hösten. Eftersom vi inte ser någon nedgång i efterfrågan på våra konsult- eller
managerade tjänster, kommer rekryteringsprojektet fortsätta under hösten.

Integrationen skapar nya tjänster
Under kvartalet har integrationen mellan
företagen fortsatt. Arbetet fokuseras på
att lära känna varandras produkter och
tjänster i de båda bolagen. Ett exempel
på integrationen, är att vi har driftsatt
de första kunderna med managerade tjänster från RedBridge på Bineros
publika molnplattform (Binero Cloud).
De tjänsterna har varit baserade på
företagets containerplattform.

Visualisering av mätvärden av
affärsfunktioner
Vi ser en stark tillväxt inom området
Observerbarhet (Observability). Med
dagens övergång till molnet och
containeriserade miljöer är behovet av
transparens och synlighet ännu högre
än tidigare, men kraven och metoderna
har förändrats. Med de nya verktygen
inom området ges kunderna strategiska
fördelar när det gäller förståelsen för
hur deras applikationer används.

GPU processorer för snabb
bearbetning av data
Under kvartalet har även Binero Cloud
lanserat de första servrarna med
GPU-processor. De kan till skillnad från
traditionella processorer (CPU) bearbeta
enorma mängder data på kort tid. De
vänder sig till kunder som har höga krav
på avancerad dataanalys. Det kan vara
användningsområden som blockkedjeteknik (blockchain) eller maskininlärning
(machine learning/AI).

Sammanfattningsvis lämnar vi ett 
kvartal med fortsatt starka kundrelationer och införandet av nya innovativa
tjänster som kommer stärka företagets
position som det ledande svenska
Open Source företaget.
Förenklad rapportering framöver
För att minska tiden som läggs på
administration kommer fullständig
finansiell rapportering framöver göras
endast halvårsvis. För kvartalen Q1 och
Q3 kommer istället en mer kortfattad
och summarisk beskrivning av verksamhetens utfall publiceras.

Rekryteringen skapar fortsatt
växtkraft
Rekryteringen stödjer försäljningen av
konsult- och managerade tjänster.
Under kvartalet sjösattes ett rekryteringsprojekt för att stödja våra kunder
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Finansiell information
Kv 2
2022

Kv 1
2022

Kv 4
2021

Kv 3
2021

Kv 2
2021

Nettoomsättning, Mkr

27,0

27,5

20,0

9,4

11,4

Avtalade årliga intäkter,
ARR, Mkr

52,7

53,2

53,6

33,3

34,1

Rörelseresultat,
EBITDA, Mkr

-4,1 *

-1,9

-2,7

-0,2

-0,8

Rörelseresultat, EBIT, Mkr

-8,1

-6,0

-5,6

-2,6

-3,6

Periodens resultat, Mkr

-8,6

-6,6

-6,1

-2,8

-3,8

-0,27

-0,21

-0,22

-0,14

-0,19

Resultat per aktie, kronor

*) I EBITDA resultatet ingår en omstruktureringsreserv på 2,5 Mkr innehållande utgifter för

dubbla VD-kostnader, avveckling av kontorslokaler plus övriga integrationskostnader.
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April – juni 2022
Av- och nedskrivningar uppgick
till -4,0 Mkr (-2,8).

Intäkter
De totala intäkterna uppgick under
perioden till 27,0 Mkr (11,4). Ökningen är
hänförlig till de strategiska förvärven av
bolagen RedBridge AB och RedBridge
Technology AB som gjordes den 19
november 2021. De förvärvade bolagens
resultat konsoliderades in i koncernens
resultat från och med anskaffnings
datumet.

Finansiella intäkter och kostnader
uppgick till netto -0,5 Mkr (-0,2).
Ökade finansiella kostnader har uppstått
på grund av lån upptaget i samband med
bolagsförvärven.
Resultatet före skatt uppgick till
-8,6 Mkr (-3,8).
Periodens resultat per aktie före
utspädning till -0,27 kr (-0,19) och
efter utspädning till -0,26 kr (-0,18).

Resultat
EBITDA uppgick till -4,1 Mkr (-0,8).
Kvartalet har belastats med en omstruktureringsreserv på 2,5 Mkr som avser
dubbla VD-kostnader och utgifter för
avvecklad kontorsyta. I övrigt fortlöper
arbetet med att transformera bolaget
och exekvera planen att bli ett ledande
bolag för molntjänster och digital infrastruktur.

Kassaflöde
Under perioden var kassaflödet från den
löpande verksamheten -1,2 Mkr (-2,3),
varav förändringen av rörelsekapitalet
var 3,4 Mkr (-0,2). Investeringsverksamheten har belastat kassaflödet med
-0,2 Mkr (-3,2). Kassaflödet från finan
sieringsverksamheten var -4,0 Mkr (-0,7).
Amortering av lån och avbetalade
leasingskulder är förklaringen till kvartalets ökning jämfört med motsvarande
kvartal föregående år.

Rörelseresultatet EBIT uppgick till
-8,1 Mkr (-3,6).
Av de totala rörelsekostnaderna på
-35,1 Mkr (-15,0) utgjorde övriga externa
kostnader -16,7 Mkr (-7,7), personalkostnader -14,4 Mkr (-4,5). De ökade
kostnaderna är en följd av förvärven av
RedBridgebolagen.
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Januari – juni 2022
Intäkter

Likviditet och finansiering

De totala intäkterna uppgick till 54,4 Mkr
(23,0), en ökning hänförlig till förvärven
av RedBridgebolagen.

Kassa per den 30 juni 2022 uppgick till
14,7 Mkr jämfört med 28,4 Mkr vid årets
ingång.

Resultat

Soliditeten uppgick till 55% (61%).

EBITDA, uppgick till -6,0 Mkr (-4,8) och
rörelseresultatet EBIT uppgick till -14,1
Mkr (-9,8). Av de totala rörelsekostnaderna på -68,6 Mkr (-32,8) utgjorde övriga
externa kostnader -31,9 Mkr (-17,8),
personalkostnader -28,6 Mkr (-10,0) samt
av- och nedskrivningar -8,1 Mkr (-5,0).

Medarbetare och organisation
Vid utgången av juni 2022 hade Binero
Group 48 (21) anställda. Under perioden
januari till och med juni var i snitt 53 (21)
anställda i Bolaget.
Moderbolaget

Finansiella intäkter och kostnader
uppgick till netto -1,1 Mkr (-0,4).
Resultatet före skatt upp gick till
-15,2 Mkr (-10,2). Samtliga kostnads
ökningar är hänförliga till förvärvet
av RedBridgebolagen.

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,6 Mkr (1,6) för perioden januari
till och med juni 2022. Moderbolagets
rörelseresultat -10,3 Mkr (-9,7). Moderbolagets omsättning består helt och
hållet av interna intäkter.

Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,48 kr (-0,51) och efter
utspädning till -0,46 kr (-0,49).

Moderbolagets likvida medel uppgick
till 2,5 Mkr jämfört med 1,3 Mkr vid
årets början.

Kassaflöde
Under perioden var kassaflödet från den
löpande verksamheten -5,0 Mkr (-8,8),
varav förändringen av rörelsekapitalet
var 2,1 Mkr (-3,6).
Investeringsverksamheten som till största
delen består av investeringar i nya Binero
Cloud har belastat kassaflödet med
-0,8 Mkr (-4,6). Kassaflödet från finansi
eringsverksamheten var -7,9 Mkr (-1,7).
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Aktien
Största ägare per 30 juni 2022
Antal aktier

Andel av
kapital/röster

Arbona AB

3 498 599

11,1%

Pejoni AB

3 338 597

10,6%

Stefan Andersson

2 792 297

8,9%

Richard Göransson

2 746 967

8,7%

Jonas Feist

2 681 711

8,5%

Whistler AB

1 701 323

5,4%

Mölna Spar AB

1 597 705

5,1%

Rockpoint AB (kontrolleras av Richard Göransson)

1 597 705

5,1%

MIC Värdepapper AB

1 522 713

4,8%

Blibros AB

1 402 810

4,5%

Övriga aktieägare

8 633 842

27,4%

Totalt antal aktier

31 514 269

100,0%

Ägare

Optioner

Incitamentsprogram I och II 2021/2024
vilka beslutades på bolagstämman den
6 maj 2021.

Bolaget har fyra utestående
teckningsoptionsprogram:
Incitamentsprogram I och II 2020/2023,
vilka beslutades på bolagstämman den
15 april 2020. Teckningsoptionsprogrammen omfattar sammanlagt 650 000
teckningsoptioner till styrelse och ledning. Varje option berättigar innehavaren
att under perioden från och med den
1 juni 2023 till och med den 31 juli 2023
förvärva en aktie till kursen 5,80 SEK/
aktie. Ett fullt utnyttjande av options
programmen skulle ge en utspädning på
3,2 % av antalet aktier.

Teckningsoptionsprogrammen omfattar
sammanlagt 650 000 teckningsoptioner
till styrelse samt anställda och nyckelpersoner som arbetar som konsulter i
Bolaget. Varje option berättigar inne
havaren att under perioden från och
med den 1 juni 2024 till och med den
31 juli 2024 förvärva en aktie till kursen
7,19 SEK/aktie.
Ett fullt utnyttjande av optionsprogrammen 2021/2024 skulle ge en utspädning
på 4,13 % av antalet aktier.

8
Binero Group AB (publ) | 114 78 Stockholm | binero.com | org.nr. 556264-3022 | 08-511 05 500 | ir@binero.com

En mer utförlig beskrivning av vår syn på,
och vårt arbete med hållbarhet återfinns i
årsredovisningen för 2021.

Närståendetransaktioner
Under kvartalet har ersättning till
styrelse och företagsledning utgått och i
den mån transaktioner med närstående i
övrigt har skett, så har dessa baserats på
vedertagna kommersiella villkor och prissättning i branschen och ingåtts under
normala kommersiella villkor.

Revisorsgranskning
Denna rapport har ej varit föremål för
granskning av bolagets revisorer.
Kommande rapporttillfällen

Risker och osäkerheter

26 oktober 2022 Q3 kortfattad
summarisk rapportering
för kvartalet
23 februari 2023 Bokslutskommuniké
för 2022
30 mars 2023
Årsredovisning 2022

En mer utförlig beskrivning av risker
och osäkerhetsfaktorer återfinns i års
redovisningen för 2021. Binero bedömer
att inga väsentliga risker utöver de som
nämns i årsredovisningen tillkommit.
Hållbarhet

För ytterligare information vänligen
kontakta:

Bineros mål är att leverera solid och
skalbar moln-infrastruktur till företag
och organisationer med hållbarhet
och dataintegritet i fokus. Vi arbetar
aktivt och kontinuerligt med att minska
vår miljö- och klimatpåverkan samt
resursanvändning. Genom att certifiera
vårt miljöledningsarbete i enlighet med
ISO 14001 säkerställer vi att vi tar ett
så stort ansvar för miljön som möjligt
gentemot kunder, personal, ägare,
övriga intressenter och omvärlden.

VD Stefan Andersson
Tel: +46 (08) 511 05 500
Aktuell information om Binero Group
finns på den finansiella webbplatsen
binero.com. Det går bra att kontakta
bolaget via e-post ir@binero.com och
via telefon 08-511 05 500.
Bineros aktie är listad på Nasdaq
First North Growth Market med kort
namnet BINERO. Certified Adviser är
Redeye AB (Tel: +46 8 121 57 690, 
certifiedadviser@redeye.se). Denna information är sådan information som Binero
Group AB (publ), org.nr 556264–3022
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående
persons försorg, för offentliggörande den
18 augusti 2022 kl. 08.00 CET.

Vårt datacenter DCS01 utanför
Stockholm är byggt i samarbete med
vår energipartner E.ON och tillämpar
en cirkulär och klimatsmart modell. I juli
2020 erhöll vår anläggning, som första
datacenter i världen, den internationella
miljömärkningen Fossil Free Data Center.
Certifieringen innebär att vi möter strikta
krav på att vara energieffektiva, ha låga
koldioxidutsläpp och använda 100 %
förnybar el.

Stockholm, den 18 augusti 2022
Styrelsen i Binero Group AB (publ)
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Koncernrapport över totalresultat
Kv 2
2022

Kv 2
2021

Kv 1–2
2022

Kv 1–2
2021

Helår
2021

27,0

11,4

54,4

23,0

52,4

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Summa rörelsens intäkter

27,0

11,4

54,5

23,0

52,5

Övriga externa kostnader

-16,7

-7,7

-31,9

-17,8

-38,2

Personalkostnader

-14,4

-4,5

-28,6

-10,0

-22,0

-4,0

-2,8

-8,1

-5,0

-10,4

-35,1

-15,0

-68,6

-32,8

-70,6

Rörelseresultat

-8,1

-3,6

-14,1

-9,8

-18,1

Finansiella kostnader

-0,5

-0,2

-1,1

-0,4

-0,9

Periodens resultat

-8,6

-3,8

-15,2

-10,2

-19,0

Antal aktier vid periodens utgång,
tusental

31 514

19 889

31 514

19 889

31 514

Antal aktier vid periodens utgång
efter utspädning, tusental

32 814

21 189

32 814

21 189

32 814

Genomsnittligt antal aktier,
tusental

31 514

19 889

31 514

19 889

21 826

Genomsnittligt antal aktier
efter utspädning, tusental

32 814

20 972

32 814

20 755

22 910

Resultat per aktie, kr

-0,27

-0,19

-0,48

-0,51

-0,87

Resultat per aktie efter
utspädning, kr

-0,26

-0,18

-0,46

-0,49

-0,83

Mkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Av- och nedskrivningar
Summa rörelsekostnader
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Koncernbalansräkning i sammandrag
Mkr

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

96,6

10,5

97,3

Materiella anläggningstillgångar

40,3

40,5

48,3

Finansiella anläggningstillgångar

0,2

0,5

0,2

137,1

51,5

145,8

Kundfordringar

10,7

4,2

14,3

Övriga fordringar

12,8

3,4

10,1

Likvida medel

14,7

37,2

28,4

38,2

44,8

52,8

175,3

96,3

198,6

96,4

58,7

111,6

11,7

0,0

13,1

Uppskjutna skatteskulder

1,1

0,0

1,1

Långfristiga leaseskulder

14,7

15,6

20,1

Summa långfristiga skulder

27,5

15,6

34,3

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut

Fortsättning på nästa sida
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Mkr

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut

9,8

0,0

12,4

Leverantörsskulder

11,3

3,9

10,9

9,1

5,0

10,0

Övriga skulder

21,2

13,1

19,4

Summa kortfristiga skulder

51,4

22,0

52,7

Summa skulder

78,9

37,6

87,0

175,3

96,3

198,6

111,6

68,6

68,6

Kontantemission

0,0

0,0

23,4

Apportemission

0,0

0,0

38,4

Teckning optioner

0,0

0,3

0,3

Periodens totalresultat

-15,2

-10,2

-19,1

Utgående eget kapital

96,4

58,7

111,6

Kortfristiga leaseskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Förändring i koncernens egna kapital

Ingående eget kapital vid årets början
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Koncernens kassaflödesanalys
i sammandrag
Kv 2
2022

Kv 2
2021

Kv 1–2
2022

Kv 1–2
2021

Helår
2021

-8,6

-3,8

-15,2

-10,2

-19,0

Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet

4,0

1,7

8,1

5,0

10,4

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av rörelsekapital

-4,6

-2,1

-7,1

-5,2

-8,6

Ökning (-)/minskning (+)
av kortfristiga fordringar

-0,3

1,3

0,9

1,3

3,3

Ökning (+) /minskning(-)
av kortfristiga skulder

3,7

-1,5

1,2

-4,9

-7,4

Förändring av rörelsekapitalet

3,4

-0,2

2,1

-3,6

-4,1

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-1,2

-2,3

-5,0

-8,8

-12,7

Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-0,2

-3,2

-0,8

-4,6

-54,9

Kassaflöde efter
investeringsverksamheten

-1,4

-5,5

-5,8

-13,4

-67,6

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

-4,0

-0,7

-7,9

-1,7

43,7

Periodens kassaflöde

-5,4

-6,2

-13,7

-15,2

-23,9

Likvida medel vid periodens
ingång

20,1

43,4

28,4

52,3

52,3

Likvida medel vid periodens
utgång

14,7

37,2

14,7

37,2

28,4

Mkr
Den löpande verksamheten
Resultat före skatt
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Moderbolagets resultaträkning
i sammandrag
Kv 2
2022

Kv 2
2021

Kv 1–2
2022

Kv 1–2
2021

Helår
2021

Nettoomsättning

2,2

0,6

4,6

1,6

6,8

Summa rörelsens intäkter

2,2

0,6

4,6

1,6

6,8

Övriga externa kostnader

-4,5

-4,5

-9,0

-8,4

-18,9

Personalkostnader

-3,5

-0,5

-4,9

-2,6

-2,2

Avskrivningar av immateriella och
materiella anläggningstillgåmngar

-0,6

-0,2

-1,1

-0,3

-0,6

Summa rörelsekostnader

-8,6

-5,2

-15,0

-11,3

-21,7

Rörelseresultat

-6,3

-4,6

-10,3

-9,7

-14,9

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-0,2

0,0

-0,4

0,0

-0,1

Resultat före skatt

-6,6

-4,6

-10,8

-9,7

-15,0

Mkr
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Moderbolagets balansräkning
i sammandrag
Mkr

2022-06-30

2021-06-30

2021-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

8,6

5,8

9,3

Materiella anläggningstillgångar

0,8

1,3

1,0

Finansiella anläggningstillgångar

110,0

10,9

110,0

Summa anläggningstillgångar

119,4

18,0

120,3

43,2

44,3

47,5

Övriga fordringar

1,5

1,7

1,9

Kassa och bank

2,5

25,4

1,3

47,2

71,4

50,7

166,6

89,4

171,0

88,2

42,2

99,0

Långfristiga skulder till kreditinstitut

11,7

-

13,1

Summa långfristiga skulder

11,7

-

13,1

7,8

-

10,4

49,4

41,2

41,1

9,5

6,0

7,4

Summa kortfristiga skulder

66,7

47,2

58,9

Summa skulder

78,4

47,2

72,0

166,6

89,4

171,0

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper
Binero Group upprättar sin koncern
redovisning enligt International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av
International Accounting Standards
Board (IASB) samt tolkningsuttalanden
från IFRS Interpretations Committee,
såsom de antagits av EU för tillämpning
inom EU. Delårsrapporten har upprättats
i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering
och Årsredovisningslagen.

Uppskattningar och bedömningar
Att upprätta finansiella rapporter i
överensstämmelse med IFRS kräver att
styrelsen och ledningen gör redovis
ningsmässiga bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som
påverkar tillämpningen av redovis
ningsprinciperna och de redovisade
beloppen av tillgångar, skulder, intäkter
och kostnader.

De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats i delårsrapporten överensstämmer, om ej
annat anges i rapporten, med de som
tillämpades vid upprättandet av den
senaste årsredovisningen.

Det verkliga utfallet kan avvika från
dessa uppskattningar och bedömningar.
Uppskattningarna och antagandena ses
över regelbundet.
Ändringar av uppskattningar redovisas i
den period ändringen görs om ändringen
endast påverkat denna period, eller i
den period ändringen görs och framtida
perioder om ändringen påverkar både
aktuell period och framtida perioder.

Delårsrapporten för moderbolaget har
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell
rapportering RFR 2 Redovisning för
juridiska personer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder
tillämpas som i senaste årsredovisning.
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Koncernens nyckeltal
Kv 2
2022

Kv 2
2021

Kv 1–2
2022

Kv 1–2
2021

Helår
2021

Nettoomsättning, Mkr

27,0

11,4

54,4

23,0

52,4

Nettoomsättning per anställd, Tkr

509

543

2 592

1 000

2 096

EBITDA, Mkr

-4,1

-0,8

-6,0

-4,8

-7,7

-15,1%

-6,7%

-11,0%

-20,9%

-14,7%

-8,1

-3,6

-14,1

-9,8

-18,1

-30,1%

-31,2%

-25,9%

-42,6%

-34,5%

-8,6

-3,8

-15,2

-10,2

-19,0

Resultat per aktie, kr

-0,27

-0,19

-0,48

-0,51

-0,87

Resultat per aktie efter
utspädning, kr

-0,26

-0,18

-0,46

-0,49

-0,83

Genomsnittligt antal aktier,
tusental

31 514

19 889

31 514

19 889

21 826

Genomsnittligt antal aktier
efter utspädning, tusental

32 814

20 972

32 814

20 755

22 910

Kassaflöde från den löpande
verksamheten, Mkr

-1,2

-2,3

-5,0

-8,8

-12,7

Likvida medel, Mkr

14,7

37,2

14,7

37,2

28,4

Soliditet, %

55%

61%

55%

61%

56%

Genomsnittligt antal anställda

53

21

21

23

25

Antal anställda vid periodens slut

48

21

19

22

57

Mkr

EBITDA-marginal %
EBIT, Mkr
EBIT-marginal %
Periodens resultat, Mkr
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Definitioner nyckeltal
Nettoomsättning per anställd

EBT

Nettoomsättning dividerat med
genomsnittligt antal anställda.

Resultat före skatt.
Resultat per aktie för kvarvarande
verksamheter

EBITDA
Rörelseresultat före räntor, skatter,
nedskrivningar och avskrivningar.

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt genomsnitt
av antal aktier under perioden.

EBITDA-marginal

Resultat per aktie för kvarvarande
verksamheter efter utspädning

Rörelseresultat före räntor, skatter,
nedskrivningar och avskrivningar, i
förhållande till nettoomsättning.

Rörelseresultat.

Periodens resultat för kvarvarande verksamheter dividerat med vägt genomsnitt
av antal aktier under perioden efter
utspädning med utestående optioner,
aktieägarprogram och konvertibelrätter.

Rörelsemarginal

Soliditet

Rörelseresultatet i förhållande till
nettoomsättning.

Utgående eget kapital i procent av totala
tillgångar.

EBIT
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