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HEMPLY BALANCE DELÅRSRAPPORT 2021

APRIL – JUNI 2021

• Försäljning konsument uppgick till 1 278 (1 831) TSEK

• Nettoomsättningen uppgick till 685 (1 831) TSEK.

• Bruttoresultatet uppgick till 564 (1 416) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 82,2% (77,3).

• Rörelseresultatet uppgick till -4 962 (-1 995) TSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -5 003 (-1 995) TSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -2,31 SEK (-1,24) 

JANUARI – JUNI 2021

• Försäljning konsument uppgick till 1 550 (3 204) TSEK

• Nettoomsättningen uppgick till 919 (3 204) TSEK.

• Bruttoresultatet uppgick till 703 (2 531) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 76,5% (79,0).

• Rörelseresultatet uppgick till -6 816 (-2 272) TSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -6 857 (-2 272) TSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -3,47 SEK (-2,15)

• Eget kapital per den 30 juni 2021 uppgick till 20 495 (13 923) TSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 

• Den 20 april 2021 avslutades emissionen av units som genomfördes inför noteringen på NGM Nordic SME. Den 
totala teckningen uppgick till cirka 89,4 MSEK, vilket motsvarade en teckningsgrad om cirka 715 procent. Handeln 
i Bolagets aktie på Nordic Growth Market NGM AB inleddes den 6 maj. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALET 

• Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

2021-01-01-
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2020-01-01
2020-12-31

Försäljning konsument 1 550 3 204 5 261

Nettoomsättning 919 3 204 5 261

Bruttovinst 703 2 531 4 112

Bruttomarginal % 76,5% 82,2% 78,2%

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) -5 278 -1 503 -3 106

Periodens resultat -6 857 -2 272  -5 839
Soliditet 92% 81% 94%

NYCKELTAL (TSEK)
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HEMPLY I KORTHET

Bakgrund 
Hemply Balances verksamhet grundades 2016 av Emil 
Sandin som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter i 
Sverige och Europa. Efter att ha noterat den snabbt väx-
ande efterfrågan på hampaprodukter I USA, gjordes en 
analys av den svenska marknaden. I analysen konstate-
rades avsaknaden av trygga och högkvalitativa ham-
paprodukter, varpå Bolaget grundades med ambitionen 
att på bästa sätt tillgodose marknaden med produkter 
av hög kvalitet. Hemply Balance är ett av de ledande 
hampavarumärkena i Sverige. Under andra kvartalet 
2021 kommer Bolagets intimvårdsprodukter att lanseras. 

Mål och vision 
Hemply Balances mål är att befästa positionen som den 
ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i 
Sverige och att bli en betydande aktör i Europa.

Bolagets vision är att främja ett hälsosamt, starkt och 
balanserat liv.

Produkter 
Bolagets huvudprodukt är tinkturer (hampaoljor och 
kapslar) vilka är ekologiska, veganska och 100 procent 
THC-fria. Med anledning av föreliggande försäljningsför-
bud, säljer Bolaget för närvarande inga tinkturer i Sve-
rige, utan fokus ligger på andra europeiska marknader. 
Alla Bolagets hampaoljor innehåller ett flertal naturligt 
förekommande fytocannabinoider som till exempel CBG 
(Cannabigerol), CBN (Cannabinol), CBD (Cannabidiol) 
och CBC (Cannabichromene). För tillfället erbjuder 
Bolaget tre traditionella hampoljor med styrkorna 5, 15 
och 20 procent, motsvarande 500 mg, 1 500 mg och 2 
000 mg innehåll av cannabinoider. Därtill erbjuder Bo-
laget en vattenlöslig hampolja med styrkan 7,5 procent 
motsvarande 750 mg innehåll av cannabinoider. Förutom 
hampoljor erbjuder Hemply Balance hampakapslar och 
hampa hudsalva. Samtliga produkter är THC-fria, naturli-
ga och kommer från ekologisk hampa. 

Intimvårdsserie 
Som ett naturligt expansionssteg har Hemply Balance 
lanserat intimvårdsprodukter med CBD. Dessa produkter 
faller under regelverket för kosmetiska produkter där 
det svenska Läkemedelsverket bland annat godkänner 
CBD som ingrediens om denna är av varianten isolat av 
hampaplantans blad. Detta har Hemply Balance noggrant 
tagit hänsyn till vid produktutvecklingen. Hemply Balance 
är en av de första som lanserat intimprodukter med CBD 
och även pionjärer inom premiumsegmentet. Lanseringen 

skedde på de egna hemsidorna samt via Lykos alla försälj-
ningsfönster (online och fysiska butiker) under maj månad 
2021. Diskussioner pågår med ett flertal stora återförsäljare 
inom EU och Storbritannien. 

Vid lanseringen utgjordes sortimentet av tre oljebaserade 
produkter (basen) med CBD som aktiv ingrediens. Ingredi-
enserna är naturliga och veganska. Recepten för intim-
vårdsserien har utvecklats av Dr Hildur Hadenius, expert 
på intimvård genom sin långa karriär som gynekolog och 
obstetriker. 

Produkterna har färdigställts tillsammans med en av 
Sveriges ledande kemister inom kategorin intimvård och 
produktionen sker i Sverige. Genom detta kan Bolaget hål-
la hög nivå avseende hållbar och miljömässig produktion 
samt följa GMP.

Affärsmodell 
Hemply Balances affärsmodell grundar sig i D2C-för-
säljning av produkter till konsumenter via Bolagets 
webbshop samt B2B-försäljning som distributör till åter-
försäljare, där Bolaget exempelvis har skrivit avtal med 
e-handlaren Lyko. Framgent kommer försäljning genom 
andra återförsäljare och andra  
e-handlare bli en intäktsström som bedöms öka i takt 
med en fortsatt bredare marknadsacceptans för ham-
paprodukter.

Anställda och organisation 
Bolaget har per datumet för kvartalsrapportens avgivan-
de fem heltidsanställda medarbetare samt två konsulter. 
Hemply Balance har en ledningsgrupp om tre personer, 
bestående av VD, CMO och CFO. Huvudkontoret är 
beläget i Stockholm.
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VD HAR ORDET

Positivt kvartal för CBD-marknaden, 
fullt fokus på tillväxt och starkare                
bruttomarginal
Hemplys lansering av intimvårdsprodukter under det an-
dra kvartalet bidrog till att bruttoomsättningen uppgick 
till 1 278 TSEK, vilket är en ökning med 369,8% jämfört 
med det första kvartalet 2021.  Year on year, minskar 
dock omsättningen 30,2%. Minskningen förklaras allt-
jämt av att bolaget temporärt stoppat försäljningen av 
sina kosttillskott till den svenska marknaden. Periodens 
resultat uppgår till – 5003 TSEK och förklaras delvis 
genom att bolaget investerat i marknadsföring för den 
nya intimvårdsserien.

Under kvartalet förbättrades bolagets bruttomar-
ginal väsentlig och uppgick till 82,2% (77,3) jämfört 
med föregående kvartal då bruttomarginalen upp-
gick till 60%.  

Vidare har positiva avregleringar på marknaden skett 
under kvartalet. 

Minskad miljöpåverkan

I samband med bolagets hållbarhetsarbete flyttades 
bolagets lager från Nederländerna till Sverige, vilket 
minskar bolagets miljöpåverkan drastiskt då Sverige är 
bolagets största marknad

Positiv utveckling på CBD-marknaden 

Vidare skapar Hemply Balance positionering på 
CBD-marknaden goda förutsättningar för fortsatt 
expansion där vi ser möjlighet för ytterligare produkt-
lanseringar. Under kvartalet har fler positiva nyheter 
och avregleringar skett på CBD-marknaden. Europeiska 
unionen tillkännagav i maj att CBG hade lagts till i EU:s 
databas för kosmetiska produkter och godkänns som 
säker för användning i personlig vård och kosmetiska 
produkter. Under juni månad beslutade Högsta domsto-
len i Frankrike att CBD får säljas fritt i franska butiker. 
Beslutet grundade sig i en dom från EU-domstolen den 
19 november 2020. Under kvartalet belyser bland annat 
Dagens Industri den utvecklingen CBD-marknaden just 
nu genomgår. I en artikel från den 17 juni 2021 spås det 
att CBD-försäljningen i Sverige och Danmark förväntas 
öka från 1,8 till 3 miljarder 2025.  

 

Optimistiska framtidsutsikter

De avregleringar som just nu sker ligger i god tid för 
Hemply Balance vilja att ta upp försäljningen av sina 
kosttillskottsprodukter på den svenska marknaden. 
Bolagets förväntning är att läkemedelsverkets saluförbud 
av Hemplys kosttillskottsprodukter kommer upphävas i 
förvaltningsrätten. Förhoppningen är att förhandlingen 
kan komma att ske under det fjärde kvartalet 2021, även 
om inget datum fastslagits ännu. 

Med de avregleringar som just nu sker i Europa ser vi 
väldigt positivt på framtiden. Sammantaget har det varit 
ett mycket händelserikt första halvår för Hemply. Initialt 
tog intäkterna skada av den stoppadeförsäljningen till den 
svenska marknaden. Under det andra kvartalet förbätt-
rades försäljningen till följd av vår nya produktlansering, 
en rad intressanta samarbeten och expansion till nya 
marknader. Med utgångspunkt i det ser vi på årets andra 
halva med mer positiv syn där det förväntas ytterligare 
tillväxt. Bolaget arbetar alltjämt för attexpandera till nya 
marknader och ta fram nya produkter som förhåller sig till 
de regleringar som finns inom EU. 
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KOMMENTARER TILL PERIODEN

Hemply tillämpar årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3).

Resultat- balans- samt kassaflödesposter avser perioden 
april till och med juni 2021. Jämförelseposterna inom 
parentes avser motsvarande period föregående år. 

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Bruttoomsättningen, dvs försäljning före rabatter, upp- 
gick under perioden till 1 278 TSEK (1 831). Av försälj-
ningen utgjorde 89% (0) försäljning till återförsäljare. 
Lämnade rabatter till återförsäljare uppgick till 593 
TSEK motsvarande 52%.

Nettoomsättningen uppgick till 685 TSEK (1 831). Bola-
gets försäljning har även under andra kvartalet påver-
kats negativt av att försäljningen av tinkturer omfattas 
av saluförbud. Denna omsättning utgjorde hela försälj-
ningen under motsvarande period 2020.

Kostnaden för sålda varor uppgick under perioden till 
122 TSEK (415).

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till    
3 786 TSEK (2 459). Ökningen är framförallt relaterad 
till investeringar i marknadsföring och ökad varumärkes-
kännedomen. I kostnaderna ingår även nedskrivning av 
kundfordringar på 459 TSEK. 

Personalkostnaderna uppgick under perioden till 971 
TSEK (183). Genomsnittligt antal anställda uppgick till

5. Samtliga var anställda i dotterbolaget Hemply Servi-
ces AB.

Avskrivning på goodwill uppgick under perioden till -769 
TSEK (769).

RESULTAT

Bruttovinsten uppgick till 564 TSEK (1 416) motsvarande 
en bruttomarginal om 82,25% (77,35%). 

Rörelseresultatet och resultat efter skatt uppgick under 
perioden till -5 003 TSEK (-1 995). Resultatet har påver-
kats negativt av investeringar i varumärkeskännedom 
som väntas ha en positiv effekt på framtida försäljning. 

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING             
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
-5 022 TSEK (-146). Likvida medel uppgick den 30 juni 
2021 till 7 446 TSEK. 

Bolagets anläggningstillgångar utgjordes av koncermäs- 
sig goodwill med ett bokfört värde på 11 534 TSEK (0) 
samt långfristiga fordringar på 85 TSEK. Avskrivning på 
goodwill sker med 20% per år.

Bolagets omsättningstillgångar utgjordes utöver av 
likvida medel främst av kundfordringar.

AKTIEN
Per utgången av kvartalet hade Hemply 2 363 171 aktier. 
Hemply har endaste ett utstående aktieslag. Bolagets 
aktie handlas sedan den 6 maj 2021 på NGM Nordic 
SME.

TECKNINGSOPTIONER
I samband med emissionen inför noteringen på Nordic 
SME har 290 698 teckningsoptioner av serie TO1 utgi- 
vits. Varje teckningsoption av serie TO1 berättigar till 
teckning av en (1) ny aktie i Bolaget från och med den 8 
november 2021 till och med den 22 november 2021.

Teckningskursen kommer fastställas med 25 procent 
rabatt mot 10-dagars volymviktad genomsnittlig kurs för 
Bolagets aktie på Nordic SME innan teckningsperioden 
och ha ett golv på 21,50 SEK respektive tak på 43 SEK. 
Om samtliga teckningsoptioner serie av TO1 utnyttjas 
för teckning av aktier kommer det medföra en utspäd- 
ning om högst 10,95 procent.

Därutöver har bolagsstämman den 22 februari 2021 
beslutat att emittera totalt 209 492 teckningsoptioner 
inom ramen för två incitamentsprogram. Teckningsoptio- 
nerna berättigar till teckning av aktier i Hemply under 
perioden 1 september 2024 – 31 december 2024. Om 
samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 
aktier kommer det medföra en utspädning om högst 7,51 
procent. Utspädningen beräknad utifrån att samtliga 
teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning.

BEMYNDIGANDEN
Vid Hemply Balances extra bolagsstämma den 22 febru- 
ari 2021 bemyndigandes styrelsen – vid ett eller flera 
tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – 
besluta om att öka Bolagets aktiekapital genom nyemis- 
sion av aktier samt att emittera teckningsoptioner och 
konvertibler i sådan utsträckning som från tid till annan 
är tillåten enligt Bolagets bolagsordning.
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KOMMENTARER TILL PERIODEN

Nyemission av aktier, liksom emission av teck-
ningsop- tioner och konvertibler, ska kunna ske 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas före-
trädesrätt samt med eller utan bestämmelse om 
apport, kvittning eller andra villkor. Enligt 16 kap. 
aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av 
detta bemyndigande besluta om emis- sioner till 
styrelseledamöter, anställda m.fl.

MENTOR 
Augment Partners AB är bolagets mentor i enlighet med 
regelverket för Nordic SME. Augment nås på telefon +46 
8-604 22 55 och email info@augment.se.

REVISOR
Hemply har BDO som revisor, med Thomas Näsfeldt som 
huvudansvarig. Kvartalsrapporten har inte granskats av 
bolagets revisor.

NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER
Inga närståendetransaktioner har skett under perioden. 

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER 

Hemply är genom sin verksamhet exponerad för risker 
och osäkerhetsfaktorer. För information om koncernens 
risker och osäkerheter hänvisas till det memorandum 

som upprättades inför ansökan om upptagande av 
bolagets aktie till handel på NGM Nordic SME. Memo-
randumet finns tillgänligt på bolagets hemsida https://
hemplybalance.com.

NÄSTA RAPPORTDATUM
Delårsrapport för tredje kvartalet lämnas 2021-11-05.

STYRELSENS & VD:S INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av mo-
derbolagets och koncernens verksamhet, ställning och 
resultat, samt beskriver väsentliga risker och osäker-
hetsfaktorer som moderbolaget och de företag som 
ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 19 juli 2021 

Pingis Berg-Hadenius, Styrelseordförande
Emil Sandin, Styrelseledamot och verkställande direktör
Direktör Johan Kleberg, Styrelseledamot
Petter Ödeen, Styrelseledamot
Mia Batljan, Styrelseledamot
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 

Belopp i tusentals kronor 
2021-04-01
2021-06-30

2020-04-01
2020-06-30

2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2020-01-01
2020-12-31

Bruttoomsättning 1278 1831 1 550 3 204 5 261

Lämnade rabatter -593 0 -631 0 0

Nettoomsättning 685 1831 919 3 204 5 261

Handelsvaror -122 -415 -216 -673 -1 149

Övriga externa kostnader -3 785 -2 459 -4 472 -3 851 -6 265

Personalkostnader -971 -183 -1 509 -183 -954

Avskrivningar -769 -769 -1 538 -769 -2 307

Summa rörelsens kostnader -5 647 -3 826 -7 735 -5 476 -10 674

Rörelseresultat -4 962 -1 995 -6 816 -2 272 -5 413

Varav rörelseresultat före avskrivningar EBITDA) -4  193 -1 226 -5 278 -1 503 -3 106

Resultat från finansiella poster -41 0 -41 0 -412

Resultat före skatt -5 003 -1 995 -6 857 -2 272 -5 824

Inkomstskatt 0 0 0 0 -15

PERIODENS RESULTAT -5 003 -1 995 -6 857 -2 272 -5 839

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare -5 003 -1 995 -6 857 -2 272 -5 839

Genomsnittligt antal aktier 2 169 372 1 611 498 1 975 574 1 055 749 1 376 193

Resultat per aktie -2,31 -1,24 -3,47 -2,15 -4,24
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

Belopp i tusentals kronor 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31

   

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 11 534 14 610 13 072

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 85 89 85

Summa anläggningstillgångar 11 619 14 699 13 157

Omsättningstillgångar

Varulager m.m. 1 086 599 425

Kundfordringar 1 091 217 22

Fordringar hos koncernföretag 5 5 5

Övriga fordringar 706 443 393

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 225 0 1 895

Likvida medel 7 446 1 308 1 325

Summa omsättningstillgångar 10 559 2 573 4 065

SUMMA TILLGÅNGAR 22 178 17 272 17 222

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 810 505 611

Övrigt tillskjutet kapital 32 537 16 008 21 553

Balanserad vinst inkl. periodens resultat -12 852 -2 590 -6 050

Summa eget kapital 20 495 13 923 16 114

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 487 576 516

Aktuella skatteskulder 0 0 15

Övriga kortfristiga skulder 72 2 773 434

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 124 0 143

Summa kortfristiga skulder 1 684 3 349 1 108

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 178 17 272 17 222
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i tusentals kronor Aktiekapital

Övrigt
tilskjutet 

kapital
Annat eget 

kapital 

Summa 
eget 

kapital

Ingående balans per 2020-01-01 5 -339 -335

Periodens resultat -5 839 -5 839

Nyemission 106 5 545 5 650

Erhållet kapitaltillskott 624 624

Effekt av omvänt förvärv 500 15 384 15 884

Omräkningsdifferenser 129 129

Utgående balans per 2020-12-31 611 21 553 -6 050 16 114

Ingående balans per 2021-01-01 611 21 553 -6 050 16 114

Periodens resultat -6 857 -6 857

Omräkningsdifferenser 55 55

Nyemission 199 10 984 11 183

Utgående balans per 2021-06-30 810 32 537 -12 852 20 495
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Belopp i tusentals kronor
2021-04-01 
2021-06-30

2020-04-01 
2020-06-30

2021-01-01
2021-06-30

2020-01-01
2020-06-30

2020-01-01
2020-12-31

Resultat efter finansiella poster -5 003          -1 995 -6 857 -2 272 -5 825

Avskrivningar     769              769 1 538 769 2 307

Omräkningsdifferenser              180 183

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring av rörelsekapital            -4 235         -1 046 -5 320 -1 503 -3 334

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital            

Förändring av varulager               -297             -956 -661 -599 504

Förändring av rörelsefordringar och skulder               -494           1 856 919 3 246 -2 033

Summa förändring av rörelsekapital               -791              900 258 2 647 -1 529

Kassaflöde från den löpande verksamheten            -5 022            -146 -5 061 1 144 -4 863

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av koncernbolag                     0                  0 0 0 500

Kassaflöde från investeringsverksamheten                     0                  0 0 0 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission           11 183                 0 11 183 0 5 656

Amortering                     0                 0 0 0 -122

Kassaflöde från finansieringsverksamheten           11 183                 0 11 183 0 5 534

Periodens kassaflöde             6 160          -146 6 121 1 144 1 171

Likvida medel vid periodens början             1 286         1 453 1 325 154 154

Kursdiff i likvida medel                 1 10 1

Likvida medel vid periodens slut            7 446          1 308 7 446 1 308 1 325

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS



Kontakt
Hemply Balance Holding AB (publ) 

c/o EVERSHEDS SUTHERLAND ADVOKATBYRÅ AB
BOX 14055

E-post: contact@hemplybalance.com
Hemsida: www.hemplybalance.com


