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Perioden i sammandrag 
 
Tredje kvartalet 2021 

 

Nettoomsättningen uppgick till 8 882 (974) KSEK. 

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -1 329 (- 2 963) KSEK. 

Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,31) SEK. 

 

Första nio månaderna 2021  
 

Nettoomsättningen uppgick till 9 815 (3 161) KSEK. 

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -9 180 (-9 740) KSEK. 

Resultat per aktie uppgick till -0,63 (-1,00) SEK. 
 
 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021 
 

▪ dLab förvärvade Svensk Linjebesiktning AB i augusti och breddade 
produktsortimentet.  

▪ Bjäre Kraft utökade sin digitala plattform för elnätshälsa för större del av 
sitt nät. 

▪ En av grundarna i dLab, Magnus Akke, valde av personliga skäl att 
avsluta sin anställning i bolaget. 
 
Väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

▪ Inga väsentliga händelser efter periodens utgång 
 

 
 
 

Svensk Linjebesiktning AB konsolideras från 2021-08-01 och ingår således under 2 
månader år 2021. Fram t.o.m. juli 2021 består räkenskaperna enbart av moderbolaget 
Dlaboratory Sweden AB. 
  

jul-sep jul-sep jan -sep jan - sep jan - dec

NYCKELTAL KONCERNEN 2021 2020 2021 2020 2020

Nettoomsättning, KSEK 8 882 974 9 815 3 161 4 754

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK -1 329 -2 963 -9 180 -9 740 -12 736

Resultat per aktie, före utspädning, SEK -0,14 -0,31 -0,63 -1,00 -1,31
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VD Erik Severin kommenterar perioden
 
Värdeskapande synergier, utökad 
kundbas och 8,9 Mkr i omsättning. 
 
Efter förvärvet av Svensk Linjebesiktning AB 
(SLB) så blir det alltmer tydligt hur samman-
flätade dLab och SLB är när det gäller att 
använda informationen om elnätet som en 
strategisk tillgång. SLB med sin långa historia i 
svensk elnätsverksamhet och sin kunskap om 
att göra statusbedömningar för ett mer före-
byggande arbete. dLab som ett ungt, hög-
teknologiskt företag med kunskap om 
informationsbehandling och avancerad analys 
med syfte att skapa bättre beslutsstöd för 
effektivare elnätsverksamhet. 
  
Båda är lika övertygade om att det ligger en 
betydande kundnytta i att elnätsföretagen får 
tillgång till tillståndsinformation om elnäten 
för att bättre möta omvärldens förändrings-
tryck. Därigenom kan elnätsföretagen aktivt 
stödja nya initiativ snarare än att behöva sätta 
gränser i avvaktan på att nätförstärkningar 
ska hinna genomföras eller alls behöver ske.  
 
I takt med att elförsörjningen blir allt viktigare 
och att elektrifiering blir alltmer betydelsefull 
för omställningen till ett mer klimatsmart 
samhälle, så hamnar elnäten alltmer i fokus. 
Problem uppstår dock när elnätsverksam-
heten, som både är en hårt reglerad 
verksamhet och som traditionellt arbetar 
enligt försiktighetsprincipen, inte snabbt nog 
kan möta förändringsbehoven. Resultatet blir 
att omställningen får ske på annat sätt eller 
avvakta att elnätet först kan byggas om för att 
klara planerade utmaningar.  
 
Att bättre tillvarata den outnyttjade 
kapaciteten och den resterande livslängd som 
normalt finns i elnät i form av marginaler för 
det oförutsedda och oplanerade, utgör en 
betydelsefull möjlighet. Men för det krävs en 
ovillkorlig ingrediens, information. I den mån 
man hela tiden vet vad som händer i elnätet 
och dessutom i förväg får varningar om 
förestående problem, så skapas förutsät-
tningar att tillvarata denna ”dolda tillgång”. 
 

 
dLabs och SLBs gemensamma avsikt är att 
hjälpa till med informationsinhämtningen, 
men också att göra den begripbar och 
överskådlig. Att drunkna i information löser 
inte problemet, det krävs avancerad 
bearbetning för att den ska fungera som 
beslutstöd. Det är vår övertygelse att 
elnätsföretag som satsar på att bygga upp 
digitala plattformar med funktioner för 
nätanalys samtidigt som kunskap om elnät 
tillförs, kommer att kunna ta vara på den 
dolda tillgången. Det ger möjlighet till att 
erbjuda elnätanvändare ett mer aktivt stöd för 
omställningen snarare än att tvingas införa 
begränsningar för att värna tillgängligheten. 
 
Vi konstaterar nu att flera av våra befintliga 
kunder väljer att komplettera tidigare 
installationer med att övervaka större del av 
nätet och att införa fler funktioner, som 
framgår av våra nyheter på hemsidan. 
Tillsammans med dem, utvecklar vi både 
plattform och tjänster för att skapa trygghet 
kring att alltid veta vad som händer i nätet och 
att därigenom våga tänja gränser samtidigt 
som tillförlitligheten ökar. Det är det vi menar 
med Power to act, now! 
 
Genom förvärvet av SLB tillförs dLab 
etablerade kundrelationer, som vi nu är i full 
färd med att gemensamt bearbeta. Samtidigt 
har arbetet startat med att utöka den digitala 
plattformen med underlag från fältverksam-
heten. Internationellt intensifieras marknads-
bearbetningen bl a genom sociala medier, 
presentation av kund-case på hemsidan, 
dialog med potentiella partners både vad 
gäller säljkanaler och tekniskt samarbete.  
 
Våra pilotinstallationer i Indonesien och i 
Finland fungerar som avsett och vi arbetar nu 
med att återkoppla resultat så att kunderna 
förstår hur detta bäst 
tillvaratas.  
 
Med vänlig hälsning 

Erik Severin 

VD Dlaboratory Sweden AB 

(publ)
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Om dLab och SLB 

Bolagen tillhandahåller lösningar för 
övervakning och analys av elnät som 
omvandlar elnätsdata till användbar 
information för både operativ och strategisk 
verksamhet. Detta möjliggör ett effektivare 
nyttjande av elnäten samtidigt som 
leveranssäkerheten ökar.  Insamling av data 
sker selektivt och behovsstyrt för att begränsa 
felkällorna, reducera komplexiteten och 
maximera effektiviteten. Vi förädlar underlag 
från besiktningar, mätningar och datakällor 
till kunskap om tillstånd och funktion.  

Vi samlar in och analyserar data för att 
fastställa tillståndet och levererar automatiskt 
rapporter för att uppmärksamma besluts-
fattare om begynnande tillståndsförändringar 
så att åtgärder kan vidtas innan elleveransen 
äventyras. Vårt oberoende är garant för att 
våra resultat inte är färgade av andra 
intressen än att redovisa elnätets tillstånd. 

dLab är ett svenskt cleantech-bolag som 
erbjuder en IT-baserad plattform som skapar 
effektiva förutsättning för elnätsbolagen att 
möta och hantera den allt snabbare elektri-
fieringen och klimatomställningen som 
samhället står inför. 

dLabs erbjudande kan sägas vila på två 
principer. Där den första inbegriper 
avancerade lösningar för insamling och analys 
av data för ökad och effektiv insikt i ett elnäts 
status. Och den andra lägger tonvikt på 
ytterligare förädling av analysen, samt 
användbarhet. Användbarhet är centralt för 
ökad kunskapsuppbyggnad och förståelse för 
hur analysen kan användas operativt inom 
elnätsbolagen. 

SLB är Sveriges mest välkända och oberoende 
besiktningsföretag för fältmässiga 
besiktningar av el- och telenät, med en väl 
etablerad kundkrets runtom i landet. 
Företaget utför dels myndighetsstyrda 
elsäkerhetsbesiktningar, som skydd mot 
person- och egendomsskador samt brand, och 
dels driftbesiktningar, för att säkerställa 
funktionen av nätet. Besiktningarna sker 
fältmässigt, dvs på plats, men allt oftare och i 
allt högre grad med användning av 
kvalificerade mätmetoder/-verktyg.  

Flygbesiktning av elledningar 
(drönare/helikopter) samt mätning av 
korona-förekomst i stationer är sådana 
exempel. 

Samtliga lösningar och tjänster samlas under 
paraplynamnet dInsight Analytics Platform 
och innefattar allt från insamling av data, 
analys av data, visualisering och koncept-
ualisering. Vidare så skapar portföljen 
specifika värden för alla olika delar av en 
organisation inom ett elnätsföretag, så som 
ledning, drifttekniker, hållbarhetsansvarig, IT-
ansvarig.  

Nyttor kan ses i ökad flexibilitet i nyttjandet 
av elnätet, minskade avbrott, proaktivt 
underhåll, optimerade investeringar, bättre 
stöd för intermittent elproduktion och mer 
överförd energi. 

Marknad: 

dLab står redo inför en internationell 
expansion. Bolagets målmarknad är homogen 
och produkten kan med enkelhet appliceras 
på elnätsföretag världen över. On-boarding 
processen kan dessutom skötas helt digitalt 
vilket är hållbart, kostnads-och tidseffektivt. 

För den internationella expansionen har den 
nordiska marknaden, Baltikum, stora delar av 
Europa, Nordamerika, ASEAN-regionen med 
Indonesien, Vietnam, Singapore och Thailand i 
spetsen, samt Australien definierats som 
målmarknad. 

På den svenska marknaden har dLab och SLB 
kunder som Vattenfall, , E.ON, Ellevio. 
Kraftringen och Telge Energi 
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Kunderbjudande: 

FN:s globala hållbarhetsmål nummer 7 ställer 
krav på elnätsbolagen att möjliggöra 
omställning till förnybar energiproduktion/-
användning, skapa ett tillförlitligt elnät med 
hög tillgänglighet och där energin tillhanda-
hålls till ett överkomligt pris. Genom att öka 
kunskapen om elnätens beskaffenhet i alla 
situationer, så ges möjlighet till ett effektivare 
nyttjande vilket även i närtid underlättar den 
stora energiomställningen. Behovet av att 
övervaka elnäten, genom avancerad 
informationshantering, förväntas växa 
framöver och där tillhandahåller vi 
helhetslösningar. 

Idag utvecklar bolagen löpande nya 
applikationer och lösningar till kunderna 
utifrån de behov som identifieras. Rådgivning 
och tjänster utvecklas tillsammans med 
kundens medarbetare som ett led i att sprida 
kunskap och öka farten i omställningen. Vi 
disponerar all användardata och har 
upparbetat en unik databas under 10 år som 
utgör en betydande konkurrensfördel. 

 

 

 

 

Affärsidé: 

Vi erbjuder en intelligent digital plattform som 
skapar förutsättningar för energisektorn att 
bidra till framtidens hållbara samhälle. Genom 
intelligent analys av elnätet och förutsät-
tningar för datadrivna beslut, skapas 
möjligheter till ett moderniserat arbetssätt 
och ett mer motståndskraftigt elnät. 

Vision: 

Ett hållbart samhälle där energi alltid finns 
tillgänglig, för alla.  
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Kommentarer till den 

finansiella informationen 

Intäkter och resultat 

Tredje kvartalets nettoomsättning för 
koncernen uppgick till 8 882 (974) KSEK, 
varav omsättningen i moderbolaget uppgick 
till 527 (974) KSEK respektive för SLB till 
8 355 KSEK. Den lägre omsättningen i 
moderbolaget förklaras av fortsatt svag 
nyförsäljning under perioden till följd av 
covid -19, medan de återkommande 
intäkterna i moderbolaget uppgick till 487 
(318) KSEK, en ökning med 53 %. 

Ackumulerat till och med tredje kvartalet 
uppgick nettoomsättningen till 9 815 
(3 161) KSEK, varav omsättningen i 
moderbolaget uppgick till 1 460 (3 161) 
respektive i SLB till 8 355 KSEK.  

Rörelseresultatet efter avskrivningar för 
koncernens tredje kvartalet uppgick till -1 
947 (-3 147) KSEK,  

Ackumulerat till och med tredje kvartalet 
uppgick rörelseresultatet efter avskriv-
ningar för koncernen till -10 168 (-10 284) 
KSEK. 

Kostnader 

Summa rörelsekostnaderna efter avskrivningar 
för koncernen uppgick för tredje kvartalet till -
10 840 (-4 150) KSEK.  

Ackumulerat till och med tredje kvartalet 
uppgick summa rörelsekostnaderna efter 
avskrivningar till -20 429 (-13 861) KSEK för 
koncernen. 

Likviditet och Finansiell ställning 

Koncernens likvida medel uppgick till 35 
445 (11 227) KSEK. Eget kapital uppgick vid 
periodens utgång till 41 975 (9 431) KSEK. 
Soliditeten uppgick till 75 (66) procent per 
den 30 september 2021. Totala tillgångar 
för koncernen uppgick till 55 928 (14 215) 
KSEK. 

 

 

Kassaflöde och investeringar 

Tredje kvartalets kassaflöde för koncernen 
uppgick till -12 609 (-3 015) KSEK varav 
nettoeffekten av förvärvet av SLB var -12 183 
KSEK.  

De första nio månadernas kassaflöde för 
koncernen uppgick till 28 251 (7 960) KSEK. 
Nyemissionen i samband med börsintro-
duktionen gav en nettoeffekt på kassaflödet 
med 46 714 KSEK. 

Avskrivningar på materiella och immateriella 
anläggningstillgångar för koncernen uppgick 
under tredje kvartalet till -618 (-184) KSEK 
varav avskrivningar på Goodwill var -388 (0) 
KSEK. 

Ackumulerat var koncernens avskrivningar på 
materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar -988 (-544) KSEK varav 
avskrivningar på Goodwill var -388 (0) KSEK. 
 
Medarbetare 

Antalet anställda var vid periodens utgång i 
koncernen 39 st varav i moderbolaget 10 (9) 
och oförändrat 4 externa konsulter. 

Aktie och ägarinformation 

Dlaboratory Sweden AB (publ) noterades på 
Nasdaq First North Growth Market med första 
handelsdag den 2021-04-21.  

Bolagets LEI-kod är. 
549300V1PWKIC4NQPL94 

Antal aktier per 2021-09-30: 16 944 976 

Kortnamn: DLAB 

ISIN-kod: SE0015658380 

Det totala antalet aktier per 2021-09-30 uppgick 
till 16 944 976 (10 388 400) vid fullt utnyttjande 
av samtliga teckningsoptioner innebär det att 
det finns 20 572 214 aktier i bolaget vilket ger 
en utspädningseffekt om 18 %. Föregående 
periods siffror är omräknade efter split 50:1 som 
registrerade den 8 januari 2021. Samtliga aktier 
har lika röstvärde och andel i kapitalet. Före 
teckningsemissionen hade bolaget 64 aktieägare 
och har 2021-09-30 1 425 aktieägare. 
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Nedanstående tabell visar bolagets fem 
största aktieägare vid periodens utgång: 

 

Teckningsoptioner 

Bolaget har gett ut teckningsoptioner av serie 
1 med (TO1) som erhålls vederlagsfritt vid 
teckning av en aktie i nyemissionen. Två (2) 
teckningsoptioner (TO1) ger rätt att teckna en 
(1) ny aktie till teckningskurs 11,10 SEK 
under perioden 1-30 september 2022. 

Antal teckningsoptioner: 6 556 576 

Kortnamn: DLAB TO1 

ISIN-kod SE0015658596 

Aktierelaterade incitamentsprogram 

Bolaget har tre utestående aktierelaterade 
incitamentsprogram i form av tecknings-
optionsprogram. För mer information om 
dessa hänvisas till Bolagets Årsredovisning 
samt till bolagets hemsida under Investor 
relations. 

Transaktioner med närstående 

Erik Severin CEO bolag Severco AB  
jan-sep 2021 271 KSEK  
 
Claes Petrén CFO Axelsson & Petrén AB  
jan-sep 2021 303 KSEK 

Samtliga transaktioner med närstående parter 
ovan har, enligt styrelsens bedömning, ingåtts 
på marknadsmässiga villkor. 

Redovisningsprinciper 

dLab upprättar sin finansiella redovisning i 
enlighet med Årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1, Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  

Granskning av revisor 

Delårsrapporten Q3 2021 har inte varit 
föremål för granskning av bolagets revisor. 

Kalendarium och tidpunkter för 
ekonomisk information 

Händelse  Datum_____ 

Bokslutskommuniké 2021 2022-02-24 

 

Risk och osäkerhetsfaktorer 

Denna finansiella rapport innehåller 
uttalanden som är framåtblickande. Faktiska 
framtida resultat kan skilja sig väsentligt från 
de förutsedda. Faktorer som kan påverka 
bolagets resultat utgörs av bland annat den 
generella marknadsutvecklingen inom 
elnätsmarknaden, konkurrenssituationen, 
effekten av ekonomiska omständigheter, 
teknisk utveckling och politiska risker.  

De risk och osäkerhetsfaktorer som gäller för 
dLab finns beskrivna i årsredovisningen 2020. 

Avlämnande av Delårsrapporten Q3 2021 

Lund den 11:e november 2021 

Dlaboratory Sweden AB (publ) 

Styrelsen 

 
För mer information, vänligen kontakta: 

Erik Severin, VD 

Tel: 073-412 65 24 

E-mail: erik.severin@dlaboratory.com 
Dlaboratory Sweden AB (publ)  
Org.nr 556829-7013 

Ideongatan 3A, 223 62 Lund  

www.dlaboratory.com  

 
Certified Advisor 

G&W Fondkommission 

Tel: 08 503 000 50 
 
E-mail: ca@gwkapital.se 

 

 

Ägare Antal aktier
Andel kapital 

och röster, %

Nordnet Pensionsförsäkring AB 2 148 526 12,68

Almi Invest Syd AB & Almi Invest AB 1 648 906 9,73

Danske Bank International S.A. 1 142 900 6,74

Lars Wollung 850 540 5,02

Nord Fondkommission AB 836 171 4,93

Summa fem största ägarna 6 627 043 39,11

Övriga aktieägare 10 317 933 60,89

Totalt 16 944 976 100,00
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Koncernens resultaträkning i sammandrag 
Från 2021-08-01 ingår SLB i redovisning varför jämförelsetal endast avser moderbolaget. 
 

 

 
 

 

 

 

Belopp i KSEK
jul - sep   

2021

jul - sep    

2020

jan - sep  

2021

jan - sep  

2020

jan - dec  

2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 8 882 974 9 815 3 161 4 754

Förändring av lagervaror under tillverkning, 

färdiga varor och pågående arbete för annans 

räkning 10 -119 421 -41 -123

Övriga rörelseintäkter 1 148 25 457 471

Summa rörelsens intäkter 8 893 1 003 10 261 3 577 5 102

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -67 -590 -536 -1 414 -2 002

Övriga externa kostnader -3 414 -1 551 -7 545 -5 886 -7 959

Personalkostnader -6 741 -1 825 -11 359 -6 017 -7 874

Av/nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -618 -184 -988 -544 -730

Övriga rörelsekostnader 0 0 -1 0 -3

Summa rörelsekostnader -10 840 -4 150 -20 429 -13 861 -18 568

Rörelseresultat -1 947 -3 147 -10 168 -10 284 -13 466

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -25 -39 -86 -116 -151

Summa finansiella poster -25 -39 -86 -116 -151

Resultat efter finansiella poster -1 972 -3 186 -10 254 -10 400 -13 617

Resultat före skatt -1 972 -3 186 -10 254 -10 400 -13 617

Skatt på periodens resultat -405 0 -405 0 0

Periodens resultat -2 377 -3 186 -10 659 -10 400 -13 617

Resultat per aktie, SEK -0,14 -0,31 -0,63 -1,00 -1,31

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,12 -0,30 -0,52 -0,98 -1,27

Antal aktier före full utspädning 16 944 976 10 388 400 16 944 976 10 388 400 10 388 400

Antal aktier efter full utspädning * 20 572 214 10 664 000 20 572 214 10 664 000 10 754 000

Anm: Antal aktier för jämförelseåret är justerat med hänsyn till gemomförd split 1:50

* I antal aktier efter full utspädning ingår samtliga utstående optionsprogram.
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Koncernens balansräkning i sammandrag 
Från 2021-08-01 ingår SLB i redovisning varför jämförelsetal endast avser moderbolaget. 
 

 

Belopp i KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 120 1 845 1 664

Goodwill 11 260 0 0

Materiella anläggningstillgångar 656 18 14

Summa anläggningstillgångar 13 036 1 863 1 678

Omsättningstillgångar

Varulager 704 364 282

Kundfordringar 1 398 185 956

Skattefordran 6 0 0

Övriga fordringar 717 173 157

Förutbetalda kostnader 4 622 403 468

Likvida medel 35 445 11 227 7 194

Summa omsättningstillgångar 42 892 12 352 9 057

Summa tillgångar 55 928 14 215 10 735

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 847 208 208

Fond för utveckling 1 120 2 379 1 664

Summa bundet eget kapital 1 967 2 587 1 872

Fritt eget kapital

Överkursfond 60 389 40 771 14 003

Balanserad vinst eller förlust -9 722 -23 527 4 002

Årets resultat -10 659 -10 400 -13 617

Summa fritt eget kapital 40 008 6 844 4 388

Summa eget kapital 41 975 9 431 6 260

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 515 0 0

Summa avstättningar 515 0 0

Långfristiga skulder

Lån till kreditinstitut 1 040 2 132 1 567

Summa långfristiga skulder 1 040 2 132 1 567

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 772 660 980

Leverantörsskulder 1 358 514 521

Skatteskulder 548 0 39

Övriga kortfristiga skulder 5 448 348 257

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 272 1 130 1 111

Summa kortfristiga skulder 12 398 2 652 2 908

Summa eget kapital och skulder 55 928 14 215 10 735
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag 
Från 2021-08-01 ingår SLB i redovisning varför jämförelsetal endast avser moderbolaget. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i KSEK
jul - sep 

2021

jul - sep 

2020

jan - sep 

2021

jan - sep 

2020

jan - dec 

2020

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 972 -3 186 -10 254 -10 400 -13 617

Avskrivningar 618 184 988 544 730

Betald inkomstskatt 176 0 137 0 3

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

före förändring i rörelsekapital -1 178 -3 002 -9 129 -9 856 -12 884

Förändring i rörelsekapital

Förändringar av varulager -10 120 -422 42 123

Ökning/minskning fordringar -5 858 343 -5 156 4 075 3 256

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 6 892 -535 9 189 -199 54

Förändring i rörelsekapital 1 024 -72 3 611 3 918 3 433

Kassaflöde från den löpande verksamheten -154 -3 074 -5 518 -5 938 -9 451

Investeringsverksamhet

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar -27 0 -27 0 0

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar 0 0 0 0 0

Nettoeffekt vid förvärv av dotterbolag -12 183 0 -12 183 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 210 0 -12 210 0 0

Finansieringsverksamhet

Nyemission 0 101 52 125 14 023 14 045

Emissionskostnader 0 0 -5 411 0 0

Emission av teckningsoptioner 0 0 0 0 23

Amortering av lån -245 -42 -735 -125 -690

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -245 59 45 979 13 898 13 378

Periodens kassaflöde -12 609 -3 015 28 251 7 960 3 927

Likvida medel vid periodens början 48 054 14 242 7 194 3 267 3 267

Omräkningsdifferens 0 0 0 0 0

Likvida medel vid periodens slut 35 445 11 227 35 445 11 227 7 194
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Moderbolaget (dLab) resultaträkning i sammandrag 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Belopp i KSEK
jul - sep   

2021

jul - sep   

2020

jan - sep   

2021

jan - sep  

2020

jan - dec  

2020

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 527 974 1 460 3 161 4 754

Förändring av lagervaror under tillverkning, 

färdiga varor och pågående arbete för annans 

räkning 10 -119 421 -41 -123

Övriga rörelseintäkter 1 148 25 457 471

Summa rörelsens intäkter 538 1 003 1 906 3 577 5 102

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -67 -590 -536 -1 414 -2 002

Övriga externa kostnader -1 776 -1 551 -5 907 -5 886 -7 959

Personalkostnader -2 053 -1 825 -6 671 -6 017 -7 874

Av/nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar -186 -184 -556 -544 -730

Övriga rörelsekostnader 0 0 -1 0 -3

Summa rörelsekostnader -4 082 -4 150 -13 671 -13 861 -18 568

Rörelseresultat -3 544 -3 147 -11 765 -10 284 -13 466

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -25 -39 -86 -116 -151

Summa finansiella poster -25 -39 -86 -116 -151

Resultat efter finansiella poster -3 569 -3 186 -11 851 -10 400 -13 617

Resultat före skatt -3 569 -3 186 -11 851 -10 400 -13 617

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 0

Periodens resultat -3 569 -3 186 -11 851 -10 400 -13 617

Resultat per aktie, SEK -0,21 -0,31 -0,70 -1,00 -1,31

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,17 -0,30 -0,58 -0,98 -1,27

Antal aktier före full utspädning 16 944 976 10 388 400 16 944 976 10 388 400 10 388 400

Antal aktier efter full utspädning * 20 572 214 10 664 000 20 572 214 10 664 000 10 754 000
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Moderbolaget (dLab) balansräkning i sammandrag 

 

 

Belopp i KSEK 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 1 120 1 845 1 664

Materiella anläggningstillgångar 29 18 14

Summa anläggningstillgångar 1 149 1 863 1 678

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 796 0 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 15 796 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 704 364 282

Kundfordringar 96 185 956

Skattefordring 6 0 0

Övriga fordringar 301 173 157

Förutbetalda kostnader 251 403 468

Likvida medel 27 048 11 227 7 194

Summa omsättningstillgångar 28 406 12 352 9 057

Summa tillgångar 45 351 14 215 10 735

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 847 208 208

Fond för utveckling 1 120 2 379 1 664

Summa bundet eget kapital 1 967 2 587 1 872

Fritt eget kapital

Överkursfond 60 389 40 771 14 003

Balanserad vinst eller förlust -9 383 -23 527 4 002

Årets resultat -11 851 -10 400 -13 617

Summa fritt eget kapital 39 155 6 844 4 388

Summa eget kapital 41 122 9 431 6 260

Långfristiga skulder

Lån till kreditinstitut 1 040 2 132 1 567

Summa långfristiga skulder 1 040 2 132 1 567

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 772 660 980

Leverantörsskulder 507 514 521

Skatteskulder 0 0 39

Övriga kortfristiga skulder 342 348 257

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 568 1 130 1 111

Summa kortfristiga skulder 3 189 2 652 2 908

Summa eget kapital och skulder 45 351 14 215 10 735
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Förändring i eget kapital, moderbolaget 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Belopp i KSEK Aktiekapital

Ej registrerat 

Aktiekapital

Fond för 

utvecklings- 

utgifter Överkursfond

Balanserat 

resultat Årets resultat

Ingående balans 2020-01-01 143 22 2 379 26 768 -15 346 -8 159

Förgående års resultat -26 768 18 610 8 159

Fond för utvecklingsutgifter -715 715

Omräkningsdifferens

Nyemission 65 -22 14 003

Ej registrerad nyemission

Teckningsoptioner 23

Periodens resultat -13 617

Eget kapital 2020-12-31 208 0 1 664 14 003 4 002 -13 617

Ingående balans 2021-01-01 208 0 1 664 14 003 4 002 -13 617

Förgående års resultat -13 617 13 617

Fond för utvecklingsutgifter -544 544

Omräkningsdifferens -1

Fondemission 311 -311

Nyemission 328 46 386

Ej registrerad nyemission

Teckningsoptioner

Periodens resultat -11 851

Eget kapital 2021-09-30 847 0 1 120 60 389 -9 383 -11 851
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