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HEMPLY BALANCE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

OKTOBER–DECEMBER 2021
• Försäljning konsument uppgick till 1 873 (1 667) TSEK

• Nettoomsättningen uppgick till 1 061 (1 556) TSEK

• Bruttoresultatet uppgick till 863 (1 190) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 81,3% (76,5).

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -3 926 (-384) TSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -14 691 (-1 579) TSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -6,14 (-1,05) SEK

JANUARI – DECEMBER 2021
• Försäljning konsument uppgick till 4 599 (5 508) TSEK

• Nettoomsättningen uppgick till 2 304 (5 261) TSEK.

• Bruttoresultatet uppgick till 1 752 (4 112) TSEK motsvarande en bruttomarginal om 76,0% (78,2).

• Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -12 012 (-3 106) TSEK.

• Resultat efter skatt uppgick till -25 127 (-5 839) TSEK.

• Resultat per aktie uppgick till -6,78 SEK (-4,24)

• Eget kapital per den 31 december 2021 uppgick till 3 375 (16 114) TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
• Under oktober tillträdde Jonas Lenne som ny VD i Bolaget.

• Bolaget offentliggjorde den 2 november sin förvärvsstrategi.

• Bolaget säkrade finansiering om 6,3 MKR genom utnyttjande av (TO1) teckningsoptioner samt upptaget lån. 

• Bolaget tecknande avsiktsförklaring om att förvärva Polska CBD bolaget Hemp Juice. 

• Bolaget utökade samarbetet med den schweiziska distributören Götz & Brands GmbH, från distributör till   
 ”exklusiv distributör”. Avsikten är att under första kvartalet 2022 lansera hemplybalance.ch som Götz & Brands har  
 fullt ansvar för vad gäller försäljning och drift.

• Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med Apohem AB gällande försäljning av intimvårdsprodukter.

• Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med Svensk Kosttillskott AB gällande försäljning av intimvård- och  
 skincare produkter.

• Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med Wellbinista AB gällande försäljning av intimvårdsprodukter.

• Bolaget tecknade en avsiktsförklaring med den japanska distributören Life Activation Co. LTD. Avsiktsförklaringen  
 innebär att parterna avser teckna ett distributionsavtal avseende distribution och försäljning av Hemply Balances  
 produkter under 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET
• Bolaget slutförde förvärvet av 100% av aktierna i det polska CBD bolaget Hemp Juice och inledde arbetet med  
 att implementera en ny operativ struktur. Som en del av denna kommer verksamheten i det holländska dotter-
 bolaget Glowing Pine BV att nedmonteras. Detta föranledde en nedskrivning av goodwill om 10,8 Mkr i fjärde 
 kvartalet. 

• Bolaget tecknade avtal och har inlett samarbete med Bangerhead AB, gällande försäljning av intimvårdsprodukter.

• Bolaget lanserade ny produkt – Lip Balm
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KORT OM HEMPLY BALANCE 

Om Hemply Balance
Hemply Balance Holding AB (publ) är ett e-handelsfoku-
serat hälsokostbolag som säljer trygga och högkvalitativa 
produkter inom tre kategorier: kosmetik, kosttillskott 
och kosttillskott för husdjur. Fokus är främst på kosttill-
skotten CBD och adaptogener inom sina kategorier. Vi 
adderar det vi benämner som ”The Missing Ingredient” 
till våra kunder. Affärsmodellen är fokuserad på egen 
e-handel med inslag av strategiska återförsäljare för 
varumärkesbyggnad.  

Bolagets mål är att genom förvärv befästa positionen 
som en ledande aktör i Europa. Hemply Balance Holding 
äger i dagsläget två varumärken, Hemp Juice och 
Hemply Balance.

Det förstnämnda förvärvades under första kvartalet 
2022. 

Mål och vision
Bolagets mål är att befästa positionen som den ledande 
aktören inom innovativa hälsokostprodukter i Sverige 
och att bli en betydande aktör i Europa.

Bolagets vision är att främja ett hälsosamt, starkt och 
balanserat liv genom att addera ”The Missing Ingredient” 
till sina kunder. Bolaget prioriterar affärsmässigt den 
egna e-handeln. 

Produkter
Bolaget utvecklar, tillverkar och saluför produkter inom 
kategorierna kosttillskott, skönhetsprodukter och 
kosttillskott för husdjur. Bolaget tillverkar även så kallad 
Private Label. För närvarande innehåller alla produkter 
kosttillskottet CBD men en breddning av andra aktiva 
ingredienser kommer att ske på sikt. Produktportföljen 
omfattar cirka 30 olika produkter. 

Varumärken
Bolaget äger två varumärken, Hemp Juice och Hemply 
Balance.

Hemp Juice grundades år 2019 och har sin hemmamark-
nad i Polen. Hemply Balance grundades år 2017 och har 
sin hemmamarknad i Norden. Båda varumärkena avser 
öka sina produktportföljer och sin marknadstillväxt. 

Affärsmodell
Bolagets affärsmodell grundar sig i e-handelsförsäljning 
(D2C) av produkter till konsumenter via Bolagets 
webbshop samt genom B2B-försäljning och distributörer. 

Anställda och organisation
Bolaget har per datumet för kvartalsrapportens avgivande 
åtta heltidsanställda medarbetare samt två konsulter. 
Hemply Balance har en ledningsgrupp om tre personer, 
bestående av VD, COO och CFO. Huvudkontoret är 
beläget i Stockholm.

Styrelsen består av fem ledamöter med bred kompetens 
inom e-handel, FMCG/retail, finans- och kapitalmarknad 
samt kosttillskott. 
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NYCKELTAL

Försäljning konsument
Nettoomsättning
Bruttovinst
Bruttomarginal %
Rörelseresultat före 
avskrivningar (EBITDA)
Peeriodens resultat
Soliditet

Q4
2021

1 873
1  061

863
81,3%

-3 924
-14 691

61%

Q4
2020

1 667
1  556
1 190

76,5%

-384
-1 579

94%

Helår
2021

4 599
2 304
1 752

76,0%

-12 012
-25 127

61%

Helår
2020

5 508
5 261
4 112

78,2%

-3 106
-5 839

94%
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Hemply Balance på besök i Polen hos det förvärvade bolaget Hemp Juice
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VD HAR ORDET

Ett intensivt och inspirerande kvartal med 
tillväxt 
Strax efter mitt tillträde arbetade vi fram och offentlig-
gjorde vår förvärvsstrategi varpå vi initierade förvärvs-
arbetet. Arbetet resulterade i att vi den 20 december 
2021 skrev en avsiktsförklaring om att förvärva 100% av 
aktierna i det polska CBD bolaget Hemp Juice Sp. zo.o.

Redan den 8 februari 2022 slutfördes förvärvet av Hemp 
Juice i sin helhet och är nu ett dotterbolag till Hemply 
Balance Holding AB. 

Synergier stärker tillväxt och marginaler
Hemp Juice är ett entreprenöriellt och välskött bolag 
med ett eminent humankapital, där vi ser väldigt goda 
synergier med Hemply Balance. Med vår gemensamma 
know-how kan vi effektivisera allt från produktutbud, 
produktion, inköp, lagerhållning till en effektivare 
kostnadsbas. Samtidigt finns förutsättningarna att öka 
försäljningen på bolagens hemmarknader, genom våra 
uppbyggda säljkanaler. Förvärvet är det första och viktiga 
steget på vår förvärvsresa i Europa.

Under februari 2022 redovisade vi Hemply Balance och 
Hemp Juices proforma-siffror för helåret 2021. Redovis-
ningen visade att vår nettoomsättning hade varit om-
kring 157% högre än den faktiska, om vi hade konsolide-
rat Hemp Juice försäljning från och med 1 januari 2021. 
Bruttovinsten hade redovisats omkring 159% högre och 
bruttomarginal hade varit 76,64%.

Försäljning fjärde kvartalet
Det fjärde kvartalet omfattades av intensiva kampanj-
perioder som Black Week och mellandagsrea. Bruttoför-
säljningen ökade med 33,6 % och nettoomsättningen 
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ökade med 37,2% jämfört med kvartal tre, vilket visar att 
marknads- och försäljningsplanen, inför och under, var 
bra planerad och genomförd.

I mitten av kvartalet lanserades även nya produkter, 
vilka visade sig vara uppskattade av våra kunder. Upp-
emot 80% av kvartalets omsättning inbringades efter 
lanseringen.

Även då fjärde kvartalet var en intensiv kampanjperiod, 
lyckades vi upprätthålla en god bruttomarginal om 81,3%. 

Nedskrivningar och framtida kostnads
optimering
I samband med tillträdet av aktierna i Hemp Juice har 
vi beslutat att optimera bolagets operativa drift för att 
minska kostnader och optimera tillväxt. Detta innebär 
att koncernens nuvarande verksamhet koncentreras till 
det svenska och polska bolaget och att vi förbereder en 
nedmontering av vårt holländska bolag, Glowing Pine. 
Detta har föranlett en nedskrivning av goodwill om 
10 765 TSEK, vilket är förklaringen till kvartalets resultat. 

Framåt
Sedan mitt tillträde i oktober månad har vi tagit 
välgrundade beslut och investerat för att påvisa en fin 
tillväxt under 2022. Vi har byggt en förvärvsmodell som 
vi kontinuerligt arbetar med och har en stark tilltro till, 
för att fortsätta expandera och ta marknadsandelar 
på den europeiska marknaden. Under 2022 höjer vi 
ambitionsnivån, där vårt mål är både god tillväxt och 
effektivisering, genom synergier med Hemp Juice. 

Jonas Lenne, VD 25 februari 2022

I det fjärde kvartalet växte vi organiskt genom nya produktlanseringar och 
samtidigt offentliggjordes vår förvärvsstrategi för att totalt sett accelerera 
koncernens tillväxt. 

Proformasiffrorna visar att vår nettoomsättning är cirka 157% högre när vi 
konsoliderat Hemp Juice försäljning under helåret 2021. Proforma-brutto-
vinsten blir 159% högre med en brutto marginal om 76,64%.

”
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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 
oktober till och med december 2021. Jämförelseposterna 
inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Uppgifter om moderbolaget avser 2021. 

INTÄKTER OCH KOSTNADER
Bruttoomsättningen, dvs försäljning före rabatter direkt 
till konsument, återförsäljare och distributörer, uppgick 
under perioden till 1 873 TSEK (1 667). Lämnade rabatter 
uppgick till 812 TSEK (112) motsvarande 43%.

Nettoomsättningen uppgick till 1 061 TSEK (1 556). 
Bolagets försäljning har fortsatt påverkats negativt av 
att försäljningen av tinkturer omfattas av saluförbud.
Kostnaden för sålda varor uppgick under perioden till 
199 TSEK (366).

Övriga externa kostnader uppgick under perioden till    
3 391 TSEK (1 157). Ökningen är framförallt relaterad till 
investeringar i marknadsföring och ökad varumärkes-
kännedomen. 

Personalkostnaderna uppgick under perioden till 1 398 
TSEK (419). Genomsnittligt antal anställda uppgick till 5. 
Som en konsekvens av införandet och en ny operativ 
struktur efter genomfört förvärv av Hemp Juice har i 
bokslutet per 2021-12-31 en nedskrivning av goodwill 
relaterad till det holländska bolaget genomförts. Ned-
skrivningen uppgår till 10,8 Mkr och belastar det fjärde 
kvartalets resultat.

RESULTAT
Bruttovinsten uppgick till 862 TSEK (1 190) motsvarande 
en bruttomarginal om 81,30% (76,50%). 

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick under perioden 
till -3 926 TSEK (-385). Periodens resultat uppgick till -14 
691 TSEK varav nedskrivning goodwill 10 765 TSEK.  

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING             
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 
till -3 170 TSEK (-5 345). Likvida medel uppgick den 31 
december 2021 till 2 520 TSEK (1 325). 

Bolagets anläggningstillgångar uppgick per 31 december 
till 122 TSEK (13 157) och utgjordes långfristiga fordringar 
på 122 TSEK (85). Under perioden har nedskrivning av 
goodwill skett med 10 765 TSEK. 

Bolagets omsättningstillgångar utgjordes utöver av likvida 
medel främst av lager och kundfordringar.
 
AKTIEN
Per utgången av kvartalet hade Hemply 2 422 937 
aktier. Hemply har endaste ett utstående aktieslag. 
Bolagets aktie handlas sedan den 6 maj 2021 på NGM 
Nordic SME. Under perioden har en nyemission genom-
förts genom teckningsoiptioner TO 1. Totalt emitterades 
59 766 aktier.

Bolagets största aktieägare per 31 december 2021 var 
Alpha Pine Holding BV (24,37%), Villanelle Ventures AB 
(11,03%), Cnidaria (8,25%), Pikes Peak (5,01%) och Eda-
stra AB (4,15%).

TECKNINGSOPTIONER
Bolaget hade per 31 december 2021 inga utestående 
teckningsoptioner. Som den del i lånevillkoren avseende 
rörelsekapitalfinansiering så har långivarna en rätt att 
den 1 februari, 1 juni samt 20 september 2022 konver-
tera lånet som totalt uppgår till 5 Mkr till aktier till en 
förutbestämd kurs om 22,50 kr per aktie. 

ÅRSSTÄMMA
Hemply Balance Holding ABs årsstämma kommer att 
hållas i Stockholm den 27 april 2022. 

UTDELNING
För 2021 föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas. 

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.

Nyemission av aktier, liksom emission av teckningsop- 
tioner och konvertibler, ska kunna ske med eller utan 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 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.
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KOMMENTARER TILL PERIODEN

MODERBOLAGET
Moderbolagets nettoomsättning uppgick under 2021 
till 1 222 TSEK och utgjordes i sin helhet av fakturering 
av management fee till koncernbolag. Rörelseresultatet 
uppgick till -3 400 TSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE 
KVARTALET
• Under oktober tillträdde Jonas Lenne som ny VD i   
 Bolaget.
• Bolaget offentliggjorde den 2 november sin förvärvs- 
 strategi.
• Bolaget säkrade finansiering om 6,3 MKR genom   
 utnyttjande av (TO1) teckningsoptioner samt   
 upptaget lån. 
• Bolaget tecknande avsiktsförklaring om att förvärva  
 polska CBD bolaget Hemp Juice. 
• Bolaget utökade samarbetet med den schweiziska   
 distributören Götz & Brands GmbH, från distributör  
 till ”exklusiv distributör”. Under första kvartalet av  
 2022 lanseras hemplybalance.ch som Götz & Brands  
 har fullt ansvar för vad gäller försäljning och drift.
• Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med  
 Apohem AB gällande försäljning av intimvårdspro-  
 dukter.
• Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med  
 Svensk Kosttillskott AB gällande försäljning av intim- 
 vård- och skincareprodukter.
• Bolaget tecknade avtal och inledde samarbete med  
 Wellbinista AB gällande försäljning av intimvårdspro- 
 dukter.
• Bolaget tecknade en avsiktsförklaring med den   
 japanska distributören Life Activation Co. LTD. 
 Avsiktsförklaringen innebär att parterna avser   
 teckna ett distributionsavtal avseende distribution   
 och försäljning av Hemply Balances produkter under  
 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET
• Bolaget slutförde förvärvet av 100% av aktierna   
 i det polska CBD bolaget Hemp Juice och inledde   
 arbetet med att implementera en ny operativ struk- 
 tur. Som en del av denna kommer verksamheten i   
 det holländska dotterbolaget Glowing Pine B.V.   
 att nedmonteras. Detta föranledde en ned skrivning 
• av goodwill om 10,8 Mkr i fjärde kvartalet. 
• Bolaget tecknade avtal och har inlett samarbete   
 med Bangerhead AB, gällande försäljning av   
 intim vårdsprodukter.
• Bolaget lanserade ny produkt – Lip Balm

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. Rapporten har inte varit föremål för gran-
skats 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 bola-
gets aktie till handel på NGM Nordic SME. 
Memorandumet finns tillgänligt på bolagets hemsida 
https://hemplybalance.com.

FINANSIELL KALENDER
Årsredovisning publiceras 2022-04-06
Delårsrapport jan - mar lämnas 2022-04-26
Delårsrapport apr - jun lämnas 2022-07-19 
Delårsrapport jul - sep lämnas 2022-11-02
Bokslutskommuniké lämnas 2023-02-22

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på bola-
gets hemsida https://hemplybalance.com.

STYRELSENS & VD:S INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att 
bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av 
moderbolagets 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 25 februari 2022 

Pingis BergHadenius, Styrelseordförande
Emil Sandin, Styrelseledamot 
Johan Kleberg, Styrelseledamot
Petter Ödeen, Styrelseledamot
Mia Batljan, Styrelseledamot
Jonas Lenne, verkställande direktör
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Belopp i tusentals kronor
 

Bruttoomsättning

Lämnade rabatter

Nettoomsättning

Handelsvaror

Övriga externa kostnader

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar

Summa rörelsens kostnader

Rörelseresultat

Varav rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Resultat från finansiella poster

Resultat före skatt

Inkomstskatt

PERIODENS RESULTAT

Hänförligt till:

Moderbolagets aktieägare

Genomsnittligt antal aktier

Resultat per aktie före utspädning

Q4 2021

1 873

-812

1 061

-199

-3 391

-1 398

-10 765

15 765

15 752

3 926

0

14 691

0

14 691

-14 691

2 393 054

6,14

Q4 2020

1 667

-112

1 556

-366

-1 156

-419

-769

2 710

1 154

384

-412

1 566

-15

1 579

-1 579

1 511 387

1,05

2021 Helår

4 599

-2 296

2 304

-552

-10 306

-3 458

-13 072

27 388

25 084

12 012

-43

25 127

0

25 127

25 127

2 232 764

11,25

2021 Helår

5 508

-247

5 261

-1 149

-6 265

-954

-2 307

10 674

5 413

13 106

-412

5 824

-15

5 839

5 839

1 376 193

4,24

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING 

Belopp i tusentals kronor 20211231 20201231

  

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 0 13 072

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 122 85

Summa anläggningstillgångar 122 13 157

Omsättningstillgångar
Varulager m.m. 995 425

Kundfordringar 1 016 22

Fordringar hos koncernföretag 0 5

Övriga fordringar 757 393

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 79 1 895
Likvida medel 2 520 1 325

Summa omsättningstillgångar 5 367 4 065

SUMMA TILLGÅNGAR 5 489 17 222

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 830 611

Övrigt tillskjutet kapital 31 415 21 553

Balanserad vinst inkl. periodens resultat -28 871 -6 050

Summa eget kapital 3 374 16 114

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 506 516

Aktuella skatteskulder 0 15

Övriga kortfristiga skulder 188 434

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 421 143
Summa kortfristiga skulder 2 115 1 108

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 489 17 222

HEMPLY BALANCE HOLDING AB (Publ)  9.
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

10.  HEMPLY BALANCE HOLDING AB (Publ)

Ingående balans per 20200101

Periodens resultat

Nyemission

Erhållet kapitaltillskott

Effekt av omvänt förvärv

Omräkningsdifferenser 

Utgående balans per 20201231

Ingående balans per 20210101

Periodens resultat

Nyemission

Omräkningsdifferenser 

Utgående balans per 20211231

Belopp i tusentals kronor

5

106

500

611

611

219

830

Aktiekapital

5 545

624

15 384

21 553

21 553

12 143

33 696

Övrigt
tillskjutet

kapital

339

-5 839

129

6 050

6 050

-25 127

26

31 151

Annat eget
kapital

335

-5 839

5 650

624

15 884

129

16 114

16 114

-25 127

12 362

26

3 375

Summa 
eget

kapital
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Belopp i tusentals kronor

Resultat efter finansiella poster

Avskrivningar

Omräkningsdifferenser

Övriga

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager

Förändring av rörelsefordringar och skulder

Summa förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

Förvärv av koncernbolag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Nyemission

Amortering

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Kursdiff i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut

Q4 2021

-14 691

10 765

-90

212

3 804

85

549

634

3 170

-7

0

7

1 160

0

1 160

-2 017

4 537

0

2 520

Q4 2020

-1 564

769

183

-1 300

1 912

922

-4 355

3 433

5 345

0

500

500

5 656

-122

5 534

689

636

0

1 325

2021 Helår

-25 127

13 072

16

0

12 039

-570

1 468

898

11 141

-7

0

7

12 343

0

12 343

1 195

1 325

0

2 520

2020 Helår

-5 825

2 307

183

-1

3 335

504

-2 033

1 529

4 864

0

500

500

5 656

-122

5 534

1 170

154

1

1 325
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