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Juli–september 2021 (jämfört med juli–september 2020)

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 4 155 TKR (2 105), en ökning med ca 97 %
jämfört med samma period föregående år.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1 535 TKR (-713).
• Soliditeten uppgick till 41 % (22).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -67 TKR (-216).
• Resultat per aktie uppgick till -0,4 SEK (-0,3).

Januari–september 2021 (jämfört med januari–september 2020)
• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 329 TKR (7 967), en ökning med ca 43 %
jämfört med samma period föregående år.
• Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 109 TKR (-1 824).
• Soliditeten uppgick till ca 41 % (22).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 1 862 TKR (-1 095).
• Resultat per aktie uppgick till -1 SEK (-0,8).

Väsentliga händelser under perioden
• NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technolgies påbörjade sin planerade spridningsemission
till en pre-money värdering om 30,6 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut
• Portföljbolaget Green Apps Technologies avslutade sin spridningsemission där över
400 investerare tecknade aktier för cirka 5,2 MSEK. Styrelsen i portföljbolaget har beslutat
att endast ta in 4,0 MSEK av dessa mot bakgrund att det med god marginal täcker
kapitalbehovet inför den framtida noteringenen under 2022.
• Green Apps Technologies har färdigställt sin Euroclear-registrering och tar fortsatta
steg inför en notering under 2022.

Om NOSIUM AB (publ).
NOSIUM är en venture builder som investerar i ekologiska och
hållbara företag. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag
där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att
implementera nya digitala strategier. Våra investeringar
återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken
som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten
målgrupp. Vår aktieportfölj består av fyra portföljbolag och
målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom
synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet
på vår aktieportfölj. NOSIUMs aktie är noterad under
kortnamnet NOSIUM B.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva produktion, distribution och försäljning av
naturliga skönhets- och hälsoprodukter ävensom idka därmed
förenlig verksamhet.
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Bästa aktieägare,
Det är en glädje för mig och hela vårt team att få
presentera denna rapport för dig som aktieägare!
Det är 16:e kvartalet i rad som vi uppvisar tillväxt
och i denna rapport uppvisar vi en rekord tillväxt
om 97%! Jag vill inledningsvis tacka dig som
delägare för ditt tålamod. Jag har kommunicerat
att vi lagt fullt fokus på ökad omsättningstillväxt
utifrån tillväxten tidigare kvartal 2021 som landade
på 26% (Q1) respektive 35% (Q2) och nu ligger vi
på en nivå där jag hoppas att vi alla kan se att
framtiden inte bara är än mer spännande utan
även oerhört ljus.

ständigt för flera intressanta förvärvs dialoger
ska det dock inte uteslutas att vi hinner med
ytterligare en investering under 2021.
Koncernen har fortsatt en stark balansräkning
som är en bra grund för framtida investeringar
och mycket pekar på att kassan kommer stärkas
ytterligare under nuvarande kvartal. Förlusten
under kvartalet var högre än vad vi prognostiserat
men ligger fortsatt på en fullt hanterbar nivå.
Bakgrunden är ett antal större engångskostnader
där de största posterna är emissions- och
marknadsföringskostnader kopplat till Green Apps
Technologies genomförda spridningsemission.
Mot bakgrund av detta ser vi fram emot ett Q4
med förhoppningar om ett bättre resultat och
fortsatt hög tillväxttakt. Värt att notera är att
kassaflödet från den löpande verksamheten
under kvartalet var endast -67 TKR.

Bakgrunden till den kraftiga tillväxten under
kvartalet är arbetet som gjordes under 2020
och de första två kvartalen 2021 med fokus på
implementering av fler tillväxtstrategier i samtliga
portföljbolag som under kvartalet gett ordentligt
resultat. Vi har nu nått en helt ny nivå av tillväxttakt
och det mesta tyder på att det kommer att
fortsätta. På sidan fyra i denna rapport kan du se
tillväxten i respektive portföljbolag.

Jag vidhåller tidigare löften för kommande Q4 2021:
• Omsättningstillväxten förväntas överstiga 26%
jämfört med samma kvartal föregående år.

Några ljusglimtar utöver rekordtillväxt under
kvartalet:

• Koncernens kvartalsresultat förväntas vara
bättre än resultatet för Q1 2021.

• Starkaste kassan under 2021.
• Genomförd spridningsemission i Green Apps
Technologies som förväntas tillför bolaget
4,0 MSEK före emissionskostnader.

Jag räknar med fortsatta händelserika och
intensiva kvartal framöver och hoppas att du som
aktieägare efter att ha läst denna rapport lutar dig
tillbaka och fortsätter njuta av resan.

• Flera långsiktiga tillväxtstrategier har
implementerats i portföljbolagen
vilket gett mycket gott resultat på
försäljningsutvecklingen.

Fokus kommande kvartal kommer att vara
att fortsatt investera för att bibehålla en hög
tillväxttakt samtidigt som kassaflödet ska ligger på
en hanterbar nivå.

Min framtidstro om samtliga våra portföljbolag var
stark efter Q2 2021 men nu är den ännu starkare.
Många faktorer pekar mot att tillväxttakten under
slutet på 2021 och under 2022 kommer vara
fortsatt hög. Vi har valt att inte genomföra några
förvärv under kvartalet mot bakgrund av att vi
fokuserat på att operativt bistå portföljbolagen
med strategier för ökad tillväxt, arbetet kommer
fortsätta under sista kvartalet 2021 och början av
2022 men därefter räknar vi med att genomföra
flera strategiska förvärv under 2022. Eftersom vi

Jag anser fortsatt att detta är den i särklass
mest intressanta tiden sedan starten att vara
aktieägare i NOSIUM. Framtiden är fortsatt ljusare
än någonsin och vi har oerhört mycket att se fram
emot under Q4 2021 och 2022.
Ser fortsatt fram emot en spännande och givande
framtid!
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NOSIUMs aktieportfölj per 2021-09-30
Kapital

Röster

Omsättning
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

Organic Brands Nordic (OBN)

100,0%

100,0%

2 124 (N/A*)

216 (N/A*)

N/A*

545

Online Health Group (OHG)

89,2%

93,9%

557 (95)

-138 (-397)

+486,3%

1 050

Green Apps Technologies (GAT)

60,7%

77,3%

194 (102)

-605 (-398)

+90,2%

700

Holistic Health Academy (HHA)

45,0%

62,1%

1 540 (959)

-114 (366)

+60,6%

2 298

Innehav

EBITDA
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

Tillväxt
Y/Y

Investerat
kapital
TKR***

Omsättningstillväxt (%)

Vi hoppas att ovanstående bild av portfölj
bolagens omsättning, resultat och tillväxt
förstärker bilden av att framtiden aldrig varit
ljusare. Lyckas portföljbolagen bibehålla eller öka
tillväxten kommande kvartal kommer det ge en
ordentlig effekt på deras värdering men även på
deras resultat.
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NOSIUM har tidigare presenterat målsättningar
för omsättning och resultat för utvalda
portföljbolag för perioden 2021-2025. Bolaget har
valt att inte längre presentera målsättningarna
från och med denna Q3-rapport. Numera
redovisas istället kvartalsvis omsättning, tillväxt
och resultat för respektive portföljbolag i
NOSIUMs kvartalsrapporter.
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Ekologiska och hållbara investeringar
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Green Apps
Technologies

Holistic Health
Academy

BRANTICS

* Inga jämförbara siffror tillgängliga. Presenteras from. Q3 2022				
** Siffrorna är tagna direkt från portföljbolagets resultaträkning för den aktuella perioden. Siffrorna är ej kontrollerade av bolagets
revisor och kan komma att justeras. Hänsyn har ej tagits till transaktioner inom koncernen				
*** Det högsta av anskaffnings- eller bokförda värdet av hela innehavet i portföljbolaget i TKR per 2021-09-30
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Verksamhetsuppdatering

Organic Brands (OBN)
NOSIUMs innehav
per 2021-09-30
Organic Brands Nordic (OBN)
Varumärken:

Kapital

Röster

Omsättning
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

100,0%

100,0%

2 124 (N/A*)

EBITDA
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

Tillväxt
Y/Y

Investerat
kapital
TKR***

216 (N/A*)

N/A*

545

Dr Sannas, Youngevity, Eco Health Nordic och KRÄM World

* Inga jämförbara siffror tillgängliga. Presenteras from. Q3 2022				
** Siffrorna är tagna direkt från portföljbolagets resultaträkning för den aktuella perioden. Siffrorna är ej kontrollerade av bolagets
revisor och kan komma att justeras. Hänsyn har ej tagits till transaktioner inom koncernen				
*** Det högsta av anskaffnings- eller bokförda värdet av hela innehavet i portföljbolaget i TKR per 2021-09-30

Intressanta händelser under kvartalet
för Organic Brands Nordic (OBN):

NOSIUMs portföljbolag Organic Brands Nordic
äger och förvaltar aktier i bolagen: Youngevity
AB (100% av kapitalet), Eco Health Nordic AB (85%
av kapitalet) och Dr Sannas Sweden AB (100% av
kapitalet). Gemensamt för dessa bolag är att
deras affärsmodell bygger på att utveckla och
producera ekologiska och hållbara produkter
samt har en liknande marginalprofil och strategi.

• Portföljbolaget fortsätter att växa online
och äntligen går även försäljningen till
återförsäljare åt rätt håll.
• OBNs varumärken har under kvartalet fortsatt
investerat i fler åtgärder som syftar till att
fortsatt öka tillväxten online under lönsamhet.
• Antalet nya kunder online har under kvartalet
varit det högsta under året och givet att
nuvarande nivå bibehålls eller rentav blir högre
kommer det ge mycket positiv effekt på både
tillväxten och lönsamheten de kommande
kvartalen.
• Under kvartalet har bolaget utöver

ovanstående fokuserat på planering inför
utlandsexpansion som förväntas ske under
2022 och planerar inför uppstart av nya
varumärken.
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Verksamhetsuppdatering

Online Health Group (OHG)
NOSIUMs innehav
per 2021-09-30
Online Health Group (OHG)

Varumärken:

Kapital

Röster

Omsättning
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

89,2%

93,9%

557 (95)

EBITDA
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

Tillväxt
Y/Y

Investerat
kapital
TKR***

-138 (-397)

+486,3%

1 050

Natural Shop och flera varumärken med exklusiv distributionsrätt i olika
nordiska länder samt 30+ externa varumärken som säljs och distribueras
av Online Health Group.

** Siffrorna är tagna direkt från portföljbolagets resultaträkning för den aktuella perioden. Siffrorna är ej kontrollerade av bolagets
revisor och kan komma att justeras. Hänsyn har ej tagits till transaktioner inom koncernen				
*** Det högsta av anskaffnings- eller bokförda värdet av hela innehavet i portföljbolaget i TKR per 2021-09-30

Intressanta händelser under kvartalet
för Online Health Group (OHG):

Online Health Group distribuerar och säljer
hälsoprodukter via sina plattformar i Sverige och
sedan juni 2021 även i Finland. Portföljbolagets
avsikt är att fortsätta tillväxten via nuvarande
plattformar men även framöver utveckla fler.

• OHG fortsätter att växa under hög tillväxt.
• Portföljbolagets tillväxtstrategi fortsätter
bekräftas och viktiga nyckeltal framöver
är antalet varumärken med exklusiv
distributionsrätt samt antalet kunder. Båda
dessa fortsätter att öka.
• Portföljbolaget för fortsatt intressanta
förvärvsdialoger som, om de genomförs, ger
goda möjligheter till ökad tillväxt och etablering
på flera marknader i Europa.
• NOSIUM räknar med att OHG kommer att stå
ännu starkare i slutet av 2021 och att den höga
tillväxttakt som OHG hittills uppvisat kommer
att bibehållas med god potential att öka under
andra halvan av 2022.
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Verksamhetsuppdatering

Green Apps Technologies (GAT)
NOSIUMs innehav
per 2021-09-30
Green Apps Technologies (GAT)
Varumärken:

Kapital

Röster

Omsättning
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

60,7%

77,3%

194 (102)

EBITDA
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

Tillväxt
Y/Y

Investerat
kapital
TKR***

-605 (-398)

+90,2%

700

Ekoappen, Green Life Talk

** Siffrorna är tagna direkt från portföljbolagets resultaträkning för den aktuella perioden. Siffrorna är ej kontrollerade av bolagets
revisor och kan komma att justeras. Hänsyn har ej tagits till transaktioner inom koncernen				
*** Det högsta av anskaffnings- eller bokförda värdet av hela innehavet i portföljbolaget i TKR per 2021-09-30

Intressanta händelser under kvartalet
för Green Apps Technologies (GAT):

Green Apps Technologies är ett green-techbolag
som bygger tekniska plattformar inom hälsa
och hållbarhet. Bolagets första plattform var
Ekoappen.se och Ekoappen och arbetet pågår
med en nya plattform som avses lanseras under
2022.

• GAT har under kvartalet påbörjat sin
spridningsemission som avser tillföra
portföljbolaget 4,0 MSEK till en pre-money
värdering om 30,4 MSEK. Kapitalet avses
användas i huvudsak till fortsatt utveckling,
expansion och till att genomföra en notering
under 2022.
• GAT har färdigställt sin Euroclearregistrering
och tar fortsatta steg inför en notering under
2022.
• Nyckeltalen som antal medlemmar, besökare
på plattformarna och intäkt per partner
fortsätter att öka och under nästa år
planerar GATs nya plattform att lansera en
subskriptionsmodell som ger ytterligare ett
intäktsben att stå på.
• Portföljbolaget inväntar nu registreringen av
sin spridningsemission hos bolagsverket och
fullt fokus ligger på att förbättra nyckeltalen för
att kunna uppnå en betydligt högre värdering
under 2022 än nuvarande förväntade postmoney värderingen på 34,6 MSEK.
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Verksamhetsuppdatering

Holistic Health Academy (HHA)
NOSIUMs innehav
per 2021-09-30
Holistic Health Academy (HHA)
Varumärken:

Kapital

Röster

Omsättning
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

45,0%

62,1%

1 540 (959)

EBITDA
Q3 2021
(Q3 2020)
TKR**

Tillväxt
Y/Y

Investerat
kapital
TKR***

-114 (366)

+60,6%

2 298

Holistic Health Academy

** Siffrorna är tagna direkt från portföljbolagets resultaträkning för den aktuella perioden. Siffrorna är ej kontrollerade av bolagets
revisor och kan komma att justeras. Hänsyn har ej tagits till transaktioner inom koncernen				
*** Det högsta av anskaffnings- eller bokförda värdet av hela innehavet i portföljbolaget i TKR per 2021-09-30

Intressanta händelser under kvartalet
för Holistic Health Academy (HHA):

Holistic Health Academys affärsidé är att
erbjuda högkvalitativa online utbildningar till
en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp.
Utbildningarna utvecklas i samarbete med
experter i syfte att hålla högsta kvalité och
relevans utifrån den senaste forskningen inom
respektive område.

• HHA har under kvartalet fortsatt utökat teamet
och expansionen fortsätter i snabb takt.
• Flera nya utbildningar planeras att lanseras
under 2022 där den första av dessa beräknas
bli färdigställd under Q4 2021 och redo för
lansering under Q1 2022.
• HHA har anlitat flera nya konsulter i syfte att
ytterligare öka tillväxten under 2022.
• Mot bakgrund av ovanstående investeringar
var resultatet negativt under kvartalet men
portföljbolaget har som fortsatt målsättning att
växa under lönsamhet på årsbasis.
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Utvald finansiell information i sammandrag
Nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Rörelsemarginal
Räntebärande nettoskuld
Soliditet
Antalet anställda (st)
Eget kapital per aktie (kr)
Nettoresultat per aktie före utspädning (kr)
Nettoresultat per aktie efter utspädning (kr)

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

2021-07-01–
2021-09-30

2020-07-01–
2020-09-30

2021-01-01–
2021-09-30

2020-01-01–
2020-09-30

2020-01-01–
2020-12-31

4 155

2 105

11 392

7 967

10 540

-1 535

-713

-3 109

-1 824

-3 282
-32%

-37%

-34%

-27%

-23%

-3 626

84

-3 626

84

307

41%

22%

41%

22%

50%

9

6

9

6

7

2,50

1,00

2,50

1,00

2,80

-0,43

-0,29

-1,04

-0,75

-1,40

-0,43

-0,29

-1,04

-0,75

-1,40

Antalet aktier vid periodens utgång (st)

2 713 998

2 024 793

2 713 998

2 024 793

2 024 793

Genomsnittligt antal aktier för perioden (st)

2 713 998

2 024 793

2 585 910

2 024 793

2 024 793

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

2021-07-01–
2021-09-30

2020-07-01–
2020-09-30

2021-01-01–
2021-09-30

2020-01-01–
2020-09-30

2020-01-01–
2020-12-31

4 155

2 105

11 392

7 967

10 540

38

345

104

0

345

0

236

43

236

245

4 193

2 686

11 539

8 203

11 130

-5 507

Resultaträkning
Tkr
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga intäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror

-1 827

-1 083

-4 494

-3 876

-2 238

-1 560

-5 649

-4 065

-5 705

Personalkostnader

-1 414

-676

-3 854

-1 895

-2 905

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

-248

-79

-648

-190

-293

Övriga externa kostnader

Övriga rörelsekostnader

-1

-1

-3

-1

-2

Summa kostnader

-5 728

-3 399

-14 648

-10 027

-14 412

Rörelseresultat

-1 535

-713

-3 109

-1 824

-3 282

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

0

0

0

2

2

-33

-39

-106

-100

-141

-33

-39

-106

-98

-139

-1 568

-752

-3 215

-1 922

-3 421

Förändring obeskattade reserver

0

0

54

0

0

Skatt

0

0

-186

0

-2

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

Periodresultat

-1 568

-752

-3 347

-1 922

-3 423

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

-1 165

-585

-2 828

-1 525

-2 797

Hänförligt till innehav utan bestämmande
inflytande

-403

-167

-519

-397

-626
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Balansräkning
Koncern

Koncern

Koncern

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

3 327

2 771

2 889

Goodwill

3 862

0

0

149

6

5

28

17

17

0

0

0

7 366

2 794

2 911

2 553

2 190

2 306

Kundfordringar

755

324

343

Övriga fordringar

346

560

3 568

Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter

462

179

132

1 563

1 063

4 043

0

0

0

Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Ägarintressen i övriga företag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager
Varulager
Kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

10

4 955

3 053

1 894

9 071

6 306

8 243

16 437

9 100

11 154
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Balansräkning (forts.)
Tkr

Koncern

Koncern

Koncern

2021-09-30

2020-09-30

2020-12-31

1 058

790

790

0

0

173

2 957

2 771

2 889

4 015

3 561

3 852

5 852

-35

4 318

-3 084

-1 506

-2 797

2 768

-1 541

1 521

6 783

2 020

5 373

2 393

56

199

0

0

0

1 329

3 137

2 201

0

0

0

1 329

3 137

2 201

Eget kapital och skulder
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Balanserat resultat, inkl. överkursfond
Periodens resultat
Summa eget kapital
Minoritetsintressen
Minoritetsintressen
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Skulder
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

2 336

1 282

1 423

Övriga skulder

2 606

1 993

1 096

Upplupna kostnader och förutbetalda int.
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

990

612

862

5 932

3 887

3 381

16 437

9 100

11 154

Rapport över förändringar i eget kapital
Tkr
Belopp vid periodens ingång
Aktiekapital, ej registrerat
Nyemission aktiekapital
Balanserad resultat. inkl.överkursfond
Förändring fond för utvecklingsutgifter

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

2021-07-01–
2021-09-30

2020-07-01–
2020-09-30

2021-01-01–
2021-09-30

2020-01-01–
2020-09-30

2020-01-01–
2020-12-31

8 497

978

5 572

1 996

1 996

0

0

-173

0

173

0

0

268

0

0

2 613

1 850

4 331

1 850

6 677

76

0

68

0

0

Minoritetsintressen

-589

-167

2 194

-244

-477

Periodens resultat

-1 421

-585

-3 084

-1 526

-2 797

Belopp vid periodens utgång

9 176

2 076

9 176

2 076

5 572
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Kassaflödesanalys
Tkr

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

Koncern

2021-07-01–
2021-09-30

2020-07-01–
2020-09-30

2021-01-01–
2021-09-30

2020-01-01–
2020-09-30

2020-01-01–
2020-12-31

-1 568

-752

-3 214

-1 922

-3 421

248

79

480

190

293

-9

0

-27

0

-61

-1 329

-673

-2 761

-1 732

-3 189

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet m.m.
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager

96

-209

-247

-703

-819

-162

117

-412

-52

-72

fordringar

-514

-485

2 744

-449

-3 410

Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder

1 316

-92

913

249

390

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

526

1 126

1 625

1 592

280

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-67

-216

1 862

-1 095

-6 820

-270

-630

-839

-1 831

-2 051

Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar
Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Avyttring av materiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

0

Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

250

250

Depositioner

0

0

0

0

0

-270

-630

-839

-1 581

-1 801

2 297

1 850

2 297

1 850

6 850

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån

0

700

0

2 150

2 150

-329

-86

-771

-217

-431

0

0

412

370

370

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 968

2 464

1 938

4 153

8 939

Periodens kassaflöde

1 631

1 618

2 961

1 477

318

Amortering av lån
Förvärv av dotterbolag *

Likvida medel vid periodens början

3 324

1 435

1 994

1 576

1 576

Likvida medel vid periodens slut

4 955

3 053

4 955

3 053

1 894

* Förvärv av dotterbolag med minoritetsintressen som lett till positivt kassaflöde
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Kommentarer till den finansiella utvecklingen
juli–september 2021
RESULTATRÄKNING

Eget kapital
Bolagets eget kapital uppgick till 6 783 TKR
den 30 september 2021, i jämförelse med
2 020 TKR den 30 september 2020. Ökningen
är framförallt hänförlig till Bolagets tidigare
genomförda nyemission och Green Apps
Technologies spridningsemission.

Nettoomsättning
Nettoomsättningen uppgick till 4 155 TKR (2 105),
en ökning med ca 97 %.
Kostnader
Rörelsekostnaderna uppgick till -5 728 TKR
(-3 399), en ökning med ca 69 %. Justerat för
omsättningen har kostnaderna ökat med ca
8 % vilket framförallt är ett resultat av ökade
personalkostnader.

Långfristiga skulder
Bolagets långfristiga skulder uppgick till 1 329 TKR
den 30 september 2021, i jämförelse med 3 137
TKR den 30 september 2020.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till –1 535 TKR (-713), det
minskade resultatet är framförallt hänförligt till
ökade personalkostnader samt kostnader i samband med Green Apps Technologies
spridningsemission.

Kortfristiga skulder
Bolagets kortfristiga skulder uppgick till
5 932 TKR den 30 september 2021, i jämförelse
med 3 887 TKR den 30 september 2020.
Ökningen är framförallt hänförlig till ökade
leverantörsskulder samt att en del av skulderna
flyttats från långfristiga skulder till övriga
skulder för att underlätta jämförelsen mellan
kvartalsrapporterna och årsredovisningen.

Finansnetto
Finansnettot uppgick till -33 TKR (-39).
Periodens resultat
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets
aktieägare uppgick till –1 165 TKR (-585) mot
bakgrund av ovan.

KASSAFLÖDE
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -67 TKR (-216) den 30 september 2021.
Det negativa kassaflödet är primärt hänförligt till
periodens förlust.

BALANSRÄKNING
Anläggningstillgångar
Bolagets anläggningstillgångar uppgick
till 7 366 TKR den 30 september 2021, i jämförelse
med 2 794 TKR den 30 september 2020.
Ökningen är framförallt hänförlig till en ökning
av goodwillposten (till följd av förvärv) och
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, som
härrör från framtagning och utveckling av nya
produkter.

Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till -270 TKR (-630) den 30 september
2021. Kassaflödet är framförallt hänförligt till
investeringar i produktutveckling.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 1 968 TKR (2 464) den 30 september
2021. Kassaflödet är primärt hänförligt till
det kapital som tillförts genom Green Apps
Technologies pågående spridningsemission.
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Övrig information
Allmänt om Bolaget
Bolagets firma och handelsbeteckning är NOSIUM
AB (publ). Bolagets organisationsnummer är
556519-7729. Bolaget har sitt säte i Stockholm och
bildades den 30 mars 1994 samt registrerades av
Bolagsverket den 13 juli 1995.
Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av
Aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen skall ha sitt
säte i Stockholm och Bolagets registrerade
adress är Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm, Sverige.

Avrundning
Siffror i rapporten har i vissa fall avrundats, för att
göra informationen lättillgänglig. Därför är det
möjligt att totalsumman i rapporten inte alltid
överensstämmer med siffrorna i vissa kolumner.
Transaktioner med närstående
Inga väsentliga transaktioner med närstående
har skett under perioden.
Granskning av revisor
Denna delårsrapport har inte varit föremål för
granskning av Bolagets revisor.

Föremålet för Bolagets verksamhet skall enligt
bolagsordningen vara att bedriva produktion,
distribution och försäljning av naturliga skönhetsoch hälsoprodukter samt bedriva därmed
förenlig verksamhet.

Nästa rapporttillfäle
Q4 för 2021 publiceras den 24 februari 2022.

Mentor
Augment Partners AB, tel: +46 8-604 22 55, är
Bolagets mentor i enlighet med regelverket för
Nordic SME.

Försäkran
Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger
en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet,
ställning och resultat.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning i
större företag.

Stockholm den 18 november 2021
Daniel Ehdin, VD
Kontaktuppgifter
För ytterligare information, kontakta: Daniel Ehdin,
daniel@nosium.com
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