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• Nettoomsättningen uppgick till 12 924 (8 237) KSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -451 (-4 327) KSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,32) SEK.

• Nettoomsättningen uppgick till 45 763 (18 052) KSEK.
• Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 055 (-13 506) KSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,53 (-0,95) SEK.

Fjärde kvartalet 2022 (2022-10-01 – 2022-12-31)

Helåret 2022 (2022-01-01 – 2022-12-31)

Sammanfattning av 
dLabs bokslutsrapport  
för 2022

Nyckeltal

(KSEK)
2022

okt-dec
2021

okt–dec
2022

jan-dec
2021

jan-dec

Nettoomsättning, KSEK 12 924 8 237 45 763 18 052

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK -451 -4 327 -6 055 -13 506

Resultat per aktie, före 
utspädning, SEK -0,06 -0,32 -0,53 -0,95

Svensk Linjebesiktning AB konsolideras från 2021-08-01 och ingår således under 5 månader år 2021. Fram t.o.m. juli 2021 består räkenskaperna 
enbart av moderbolaget Dlaboratory Sweden AB.
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dLab erhåller besked om patent för automatiserad 
beräkning av elnätshälsa.

Läs alla våra pressmeddelanden på vår 
hemsida: www.dlaboratory.com/news/

Höjdpunkter
Q4 2022

Efter periodens utgång

dLab erhåller beställningar från Dala Energi, 
Kraftringen och Affärsverken Karlskrona.

First Venture och Gainbridge Capital investerar 
1,5 mkr vardera i dLab.

dLabs dotterbolag Svensk Linjebesiktning vinner 
mångmiljonkontrakt med Ellevio.

dLabs nytillträdde VD förvärvar optioner.
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Starkt år med dubblad omsättning
El- och energifrågor är mer aktuella än någonsin och 
när vi summerar 2022 kan vi konstatera att det var 
ett framgångsrikt år för dLab. Bolaget visar tillväxt 
och har under året gjort ett kvartal med positivt  
rörelseresultat. En av årets höjdpunkter har varit 
vår nya funktion för elnätshälsa, vårt unika sätt att 
mäta statusen på ett elnät. Metoden är inte bara 
applicerbar på vår egen insamlade data utan även 
från befintlig utrustning i fördelningsstationer. Vi har 
även gjort stora framsteg i vårt helägda dotterbolag 
Svensk Linjebesiktning AB (SLB) med den nya besikt-
ningsmetoden för identifiering av korona i nätstatio-
ner. Gemensamt är vi en aktör som starkt bidrar till 
den gröna omställningen och möjliggör den ökade 
användningen av elektricitet. De satsningar vi gör 
idag formar hela samhället framöver. 

Unik lösning för god elnätshälsa
Det är med stor glädje som jag kan meddela att vi 
uppnått ytterligare en viktig milstolpe. dLab har i 
början av 2023 beviljats patent för en lösning med 
automatiserad beräkning av elnätshälsa. Det här är 
helt unikt och ett effektivt verktyg för att bedöma 
hälsan på elnät. Man kan säga att det är som att mäta 
EKG på elnätet, vi mäter förändringar och övervakar 
elhälsan över tid och våra kunder får en enkel och 
effektiv bedömning av sitt elnät. Utifrån hälsoindex 
ges kunderna en unik möjlighet att prioritera inves-
teringarna i elnätet och på så sätt proaktivt lösa ett 
problem innan det leder strömavbrott. Man kan även 
anpassa underhållsrutiner efter var de behövs mest, 
inte enligt givna tidsintervaller som inte tar hänsyn till 
faktorer som belastning, väder, användning mm.

God beläggning
SLBs traditionella besiktningsverksamhet har löpt 
på bra under året och vi har vunnit upphandling för 
besiktning med Ellevio vilket ger oss god beläggning 
i upp till 8 år. Vårt unika koncept med att besiktiga 
nätstationer med koronasensor har efter många 
års utveckling och investeringar börjat bära frukt 
och man får se 2022 som ett genombrottsår då vi 
besiktigat mer än 1200 nätstationer för olika kunder. 
Tillsammans med dLabs digitala plattform har vi ett 
koncept som är helt unikt och som skapar ett stort 
värde för våra kunder då vi kan upptäcka fel innan 
det blir strömavbrott, och på så sätt minska avbrotts-
tid och dessutom skydda värdefull infrastruktur från 
utrangering i förtid. En annan faktor bakom den 
positiva ekonomiska utvecklingen är god kostnads-
kontroll. Vi är idag ett mer kostnadseffektivt företag 
och den fulla effekten av vår implementation kommer 
att uppnås från och med slutet av mars 2023.

Ökad synlighet 
Sedan jag tillträdde som dLabs VD har min ambition 
varit ökad synlighet. Vi utvecklar kontinuerligt våra 
produkter för att ständigt förbättra funktionen och 
öka användarvänligheten. Därför erbjuder vi webi-
nars för våra kunder där vi förklarar funktion och 
nytta. Jag har också som mål att nå ut till en bredare 
allmänhet och framöver kommer dLab att presente-
ras på olika investerarevent. Exempelvis deltar vi på 
Redeyes evenemang i mars och på Aktiespararna 
Syds event i maj. Givetvis kommer vi också att delta 
på fler branschmässor, både som utställare och som 
besökare för att knyta nya spännande kontakter.

Framtidsutsikter
dLab är inne i en stark tillväxtresa och vi kommer 
hålla fortsatt fokus på den svenska marknaden 
där det fortfarande finns en stor tillväxtpotential. 
Marknadspenetrationen är tidskrävande då elnäts-
branschen har höga krav på tillförlitlighet och därför 
ofta kvalitetsäkrar och genomför förändringar stegvis. 
Det är då extra glädjande att dLab fortfarande har 
0% churn, alltså ingen betalande kund har sagt upp 
SaaS-tjänsten sedan de började använda den!

Vi har redan en internationell kundkrets och vi för 
diskussioner med flera potentiella kunder. Vi har 
etablerat oss i Finland, UAE och Indonesien, och 
nu står vi på tröskeln till en bredare internationell 
expansion. I Indonesien har processen gått vidare 
och med vårt centrala godkännande från PLN tittar vi 
nu på installationer i och utanför Jakarta. Framtiden 
är ljus och jag ser fram emot att leda dLabs fortsatta 
expansion. Tack för ert fortsatta stöd i dLab, 2023 blir 
ett spännande år. 

Lund den 23 februari

Rickard Jacobson 
VD Dlaboratory Sweden AB (publ)

”Vi har redan en internationell kundkrets, 
där vi har etablerat oss Finland, UAE och 
Indonesien, och nu står vi på tröskeln till 

en bredare internationell expansion. 

VD Rickard Jacboson 
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Dlaboratory Sweden AB är ett energiteknikbolag som tillhandahåller 
dInsight Analytics Platform – en digital plattform som gör det lätt för 
elbolagen att övervaka sina nät, snabbt isolera fel och säkerställa 
nätdriften. Plattformen erbjuder en end-to-end-lösning med en 
samling applikationer och tjänster som alla ger rätt förutsättningar för 
energisektorn att analysera elnätet och ta datadrivna beslut. dInsight 
Analytics Platform bidrar till ett motståndskraftigt elnät och lägger 
grunden till en stark infrastruktur.

0% 1,8
CHURN MILJONER

ANALYSERADE STÖRNINGAR
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dLabs produkter möjliggör den gröna omställningen 
och säkerställer den viktiga elnätsdriften. Bolaget 
tillhandahåller smarta lösningar för realtidsövervak-
ning, optimering och analys av elnät, och omvand-
lar 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. 
dLab förädlar underlag från besiktningar, mätningar 
och datakällor till kunskap om tillstånd och funk-
tion. Genom att samla in och analysera data för att 
fastställa tillstånd och leverera automatiska rapporter 
kan begynnande tillståndsförändringar upptäckas 

Marknad

Den gröna omställningen

Bolagets produkt är applicerbar på elnät 
världen över, med den stora fördelen att 
onboardingprocessen med enkelhet kan skötas helt 
digitalt. I Sverige har dLab kunder som Vattenfall, 
EON, Ellevio, Kraftringen och Telge Energi. Bolaget 
ser en stor tillväxtpotential på den svenska 
marknaden. Internationellt har dLab definierat 
de nordiska marknaderna, Baltikum, stora delar 
av Europa, Nordamerika, ASEAN-regionen med 
Indonesien, Vietnam, Singapore och Thailand i 
spetsen, samt Australien som målmarknad. 

och elnätsbolagen kan vidta åtgärder innan elleve-
ransen äventyras. dLabs oberoende är garant för att 
resultaten inte är färgade av andra intressen än att 
redovisa elnätets tillstånd. 

dLabs helägda dotterbolag Svensk Linjebesiktning 
AB (SLB) är Sveriges ledande, oberoende, besikt-
ningsföretag för fältmässiga besiktningar av el- och 
telenät. Det innebär att besiktningarna sker på plats 
med användning av kvalificerade mätmetoder och 
verktyg. Flygbesiktning av elledningar med drönare 
och helikopter samt mätning av korona-förekomst i 
stationer är sådana exempel. SLB har en väl etable-
rad kundkrets runtom i landet och företaget utför 
myndighetsstyrda elsäkerhetsbesiktningar, som 
skydd mot person- och egendomsskador och brand, 
samt driftbesiktningar för att säkerställa funktionen 
av nätet. 

Samtliga lösningar och tjänster samlas under paraply-
namnet dInsight Analytics Platform och innefattar allt 
från insamling av data, analys av data, visualisering 
och konceptualisering. Detta skapar en helhetslös-
ning med specifika värden för alla olika delar av en 
organisation inom ett elnätsföretag, som exempelvis 
ökad flexibilitet i nyttjandet av elnätet, minskade 
avbrott, proaktivt underhåll, optimerade investering-
ar, bättre stöd för intermittent elproduktion och mer 
överförd energi. 
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Position
Född 1984. Verkställande Direktör sedan 2022.

Position
Född 1976 – COO, Marketing & Sales Director.

Position
Född 1963 – CTO och medgrundare.  

Position
Född 1980 – CFO.

Bakgrund
Civilekonom vid Lunds universitet med 15 års 
erfarenhet från en internationell miljö primärt 
inom försäljning, affärsutveckling organisationsut-
veckling och internationalisering. Tidigare VD för 
cleantech-bolaget Comsys AB.

Bakgrund
Civilingenjör vid Linköpings Universitet inom 
teknisk fysik och elektronik. Över 10 års samlad 
erfarenhet av internationell försäljning och 
affärsutveckling av högteknologiska produkter. 

Bakgrund
Civilingenjör vid Lunds universitet inom elektro-
teknik. 25 års erfarenhet från ledande positioner 
och produktutveckling i högteknologiska bran-
scher. Ledande befattningshavare i Switchcore 
AB (publ) 1999-2005.

Bakgrund
Civilekonom vid Lunds universitet och har i 15 
år arbetat med revision, redovisning och eko-
nomistyrning samt agerar CFO på konsultbasis. 
Bakgrund från Pragati AB och driver idag eget 
konsultbolag.

Rickard Jacobson

Henrik Winberg

Fredrik Akke

David Folkesson

Ledningsgrupp
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Styrelsen

→

Position
Född 1958 - Styrelseledamot sedan 2017.

Position
Född 1970 - Styrelseordförande sedan 2018.

Position
Född 1963 - Styrelseledamot sedan 2011.

Position
Född 1971 - Styrelseledamot sedan 2020. 

Position
Född 1967 - Styrelseledamot sedan 2021.

Bakgrund
CEFA vid Handelshögskolan i Stockholm. Affär-
sängel och styrelseproffs som primärt investerar 
inom tech och life science. Har en bakgrund dels 
inom tech från ledande positioner inom Ericsson, 
dels inom finans som aktieanalytiker på Handels-
banken och från riskkapital på IT Provider. 

Bakgrund
Civilingenjör vid Lunds universitet. Arbetat med 
mjukvara hela sin yrkesamma karriär, bland annat 
med digitalisering inom banksystemet. Styrel-
seordförande i ytterligare mjukvarubolag bl.a. 
Softhouse Nordic och T-Kartor Group.

Bakgrund
Civilingenjör vid Lunds universitet inom elektro-
teknik. 25 års erfarenhet från ledande positioner 
och produktutveckling i högteknologiska bran-
scher. Ledande befattningshavare i Switchcore 
AB (publ) 1999-2005.

Bakgrund
Ingenjör vid Malmö högskola samt en MBA från 
Lunds universitet. Lång erfarenhet från ledande 
positioner på Vattenfall och E.ON. För närva-
rande VD på Ystad Energi samt sitter i styrelsen 
för branschorganisationen Energiföretagen och 
ordförande i Energiföretagen region Syd.

Bakgrund
Utbildad i Teknisk Fysik på Linköpings Tekniska 
högskola. VD på Sandberg Development, tidigare 
VD på Precise Biometrics AB (publ). Bakgrund 
från ledande positioner inom Bang & Olufsen och 
Sony Mobile Communications samt Sony Erics-
son Accessory. Har mycket goda meriter inom 
ledarskap och lång erfarenhet från internationell 
verksamhet.

Tove Janzon

Tove Janzon

Tove Janzon

Tove Janzon

Tove Janzon

Gunnar Bergstedt

Fredrik Akke

Jessica Fredson

Stefan K Persson

Tove Janzon

Finansiell rapporteringOm dLabVD-kommentarSammanfattning
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Finansiell information
Intäkter och resultat
Koncernen hade en nettoomsättning på 12 924
 (8 237) KSEK under fjärde kvartalet varav omsätt-
ningen i moderbolaget var 2 771 (939) KSEK.  Mot-
svarande siffror ackumulerat för fjärde kvartalet är 45 
763 (18 052) KSEK för koncernen och 6 436 (2 845) 
KSEK för moderbolaget. Omsättningsökningen för 
koncernen under året härrör från förvärvet av SLB 
(2021-08-01) samt från att återkommande intäkter 
ökade i moderbolaget med ca 30 % och av intäkter 
från leverans av flera nya stationer. Förbättringen 
av rörelseresultatet för koncernen under det fjärde 
kvartalet jämfört med Q4 2021 förklaras främst av två 
punkter. Dels har SLB haft en fortsatt ökad omsätt-
ning på det nya affärsområdet (Koronamätning), dels 
har SLB under året förbättrat sina marginaler på den 
traditionella besiktningen. Koncernens resultat före 
skatt för fjärde kvartalet är -1 059 (-5 479) KSEK och 
för moderbolaget 4 953 (-4 172) KSEK. Ackumulerat 
för fjärde kvartalet är resultatet före skatt för kon-
cernen -8 988 (-16 129) KSEK och motsvarande för 
moderbolaget -5 993 (-16 023) KSEK.

Kostnader
Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgår 
under Q4 till -2 600 (-186) KSEK. Övriga externa 
kostnader under samma period är -2 413 (-4 851) 
KSEK och personalkostnader är -7 359 (-7 606) KSEK. 
Kostnaderna ligger i linje med det förväntade utfallet i 
koncernen efter förvärvet av SLB. 

Likviditet och Finansiell ställning
Koncernens likvida medel uppgick till 14 710 (28 163) 
KSEK. Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 
28 227 (36 871) KSEK. Soliditeten uppgick till 74 (77) 
procent per den 31 december 2022. Totala tillgångar 
för koncernen uppgick till 37 972 (48 196) KSEK.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet uppgick för fjärde kvartalet 2022 till 
-2 122 (-7 282) KSEK. Årets kassaflöde för koncernen 
uppgick till -13 453 (20 969) KSEK. Nyemissionen i 
samband med börsintroduktionen 2021 gav en netto-
effekt på kassaflödet med 46 714 KSEK.

Avskrivningar på materiella och immateriella anlägg-
ningstillgångar exklusive goodwill uppgick under 
perioden till -61 (-249) SEK. Delar av balanserade 
utvecklingskostnader i moderbolaget är nu fullt 
avskrivna. 

Medarbetare
Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång 
var 34 (37).

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

Bolagets LEI-kod: 549300V1PWKIC4NQPL94
Antal aktier per 2022-09-30: 16 944 976
Kortnamn: DLAB
ISIN-kod: SE0015658380

Det totala antalet aktier per 2022-12-31 uppgick till 16 
944 976 (16 944 976). Samtliga aktier har lika röstvär-
de och andel i kapitalet. Bolaget har per 2022-12-31 
1 105 (1 243) aktieägare.

Av nedanstående tabell framgår bolagets tio största 
aktieägare vid periodens utgång:

Aktierelaterade incitamentsprogram
Bolaget har fyra utestående aktierelaterade incita-
mentsprogram i form av teckningsoptions-program. 
För mer information om dessa hänvisas till Bolagets 
Årsredovisning samt till bolagets hemsida under 
Investor relations.

Transaktioner med närstående
• Claes Petrén CFO Axelsson & Petrén AB  

År 2022 266 KSEK
• David Folkesson CFO D Folkesson Consulting 

AB År 2022 102 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, Års-
redovisning och koncernredovisning (K3). Dessa är 
oförändrade mot tidigare år.

Ägare
Antal 

Aktier
Andel kapital 
och röster, %

Nordnet 
Pensionsförsäkring 2 749 212 16,22

Erik Fällström via bolag 974 446 5,75

Gunnar Bergstedt 841 672 5,13

Gainbridge Capital 635 715 3,75

First Venture 627 615 3,70

Günther & Wikberg 554 000 3,27

Theodor Jeansson Jr. 550 000 3,25

Fredrik Akke 533 628 3,15

Softhouse Invest AB 525 240 3,10

Avanza Pension 442 214 2,61

Summa tio största ägarna 8 433 742 49,94

Övriga aktieägare 8 511 234 50,06

Totalt 16 944 976 100,00

10Bokslutskommuniké 2022 | Dlabratory Sweden AB (publ)

Finansiell rapporteringOm dLabSammanfattning VD-kommentar



(KSEK)
2022

okt-dec
2021

okt-dec
2022

jan-dec
2021

jan-dec

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 12 924 8 237 45 763 18 052

Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga 
varor och pågående arbete för annans räkning -1 112 79 0 500

Övriga rörelseintäkter 109 0 1 745 25

Summa rörelsens intäkter 11 921 8 316 47 508 18 577

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -2 600 -186 -5 564 -722

Övriga externa kostnader -2 413 -4 851 -15 152 -12 396

Personalkostnader -7 359 -7 606 -32 847 -18 965
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -722 -832 -2 963 -1 820

Övriga rörelsekostnader 0 -1 0 -2

Summa rörelsekostnader -13 094 -13 476 -56 526 -33 905

Rörelseresultat -1 173 -5 160 -9 018 -15 328

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -15 -22 -99 -108

Summa finansiella poster -15 -22 -99 -108

Resultat efter finansiella poster -1 188 -5 182 -9 117 -15 436

Resultat före skatt -1 188 -5 182 -9 117 -15 436

Skatt på periodens resultat 129 -288 129 -693

Periodens resultat -1 059 -5 470 -8 988 -16 129

Resultat per aktie, SEK -0,06 -0,32 -0,53 -0,95

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK -0,06 -0,27 -0,50 -0,78

Antal aktier före full utspädning 16 944 976 16 944 976 16 944 976 16 944 976

Antal aktier efter full utspädning * 17 818 926 20 572 214 17 818 926 20 572 214

Resultaträkning | Koncernen
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(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 552 938

Goodwill 8 348 10 677

Materiella anläggningstillgångar 497 747

Summa anläggningstillgångar 9 397 12 362

Omsättningstillgångar

Varulager 1 679 783

Kundfordringar 9 952 4 380

Skattefordran 916 1 172

Övriga fordringar 423 239

Förutbetalda kostnader 895 1 097

Likvida medel 14 710 28 163

Summa omsättningstillgångar 28 575 35 834

Summa tillgångar 37 972 48 196

Balansräkning | Koncernen
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(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Aktiekapital 847 847

Övrigt tillskjutet kapital 46 386 46 386

Annat eget kapital inkl. årets resultat -19 006 -10 362

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 28 227 36 871

Summa eget kapital 28 227 36 871

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 560 688

Summa avsättningar 560 688

Långfristiga skulder

Lån till kreditinstitut 440 920

Summa långfristiga skulder 440 920

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 480 647

Förskott från kunder 0 14

Leverantörsskulder 1 037 1 526

Skatteskulder 0 0

Övriga kortfristiga skulder 3 928 1 908

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 300 5 622

Summa kortfristiga skulder 8 745 9 717

Summa eget kapital och skulder 37 972 48 196

Balansräkning | Koncernen
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Kassaflöde | Koncernen

(KSEK)
2022

okt-dec
2021

okt-dec
2022

jan-dec
2021

jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 130 -5 182 -9 117 -15 436

Avskrivningar och andra ej  
kassaflödespåverkande poster 722 832 2 963 1 820

Betald/Erhållen inkomstskatt 17 -1 868 256 -1 731
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändring i rörelsekapital -391 -6 218 -5 898 -15 347

Förändring i rörelsekapital

Förändringar av varulager 426 -79 -896 -501

Ökning/minskning fordringar 71 1 021 -5 554 -4 135

Ökning/minskning av kortfristiga skulder -2 108 -2 008 -802 7 181

Förändring i rörelsekapital -1 611 -1 066 -7 252 2 545

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2 002 -7 284 -13 150 -12 802

Investeringsverksamhet

Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar 0 -158 0 -185

Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar 0 0 0 0

Nettoeffekt vid förvärv av dotterbolag 0 0 0 -12 183

Justering nettoeffekt förvärv av dotterbolag 0 405 0 405

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 247 0 -11 963

Finansieringsverksamhet

Nyemission 0 0 0 52 125

Emissionskostnader 0 0 0 -5 411

Emission av teckningsoptioner 0 0 344 0

Amortering av lån -120 -245 -647 -980

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -120 -245 -303 45 734

Periodens kassaflöde -2 122 -7 282 -13 453 20 969

Likvida medel vid periodens början 16 832 35 445 28 163 7 194

Omräkningsdifferens 0 0 0 0

Likvida medel vid periodens slut 14 710 28 163 14 710 28 163
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Eget kapital | Koncernen

(KSEK) Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat Totalt

Ingående balans 2021-01-01 208 14 003 -7 951 6 260

Förgående års resultat - -14 003 14 003 0

Omräkningsdifferens skatt på periodiseringsfonder - - 27 27

Fondemission 312 - -312 0

Nyemission 327 46 386 - 46 713

Periodens resultat - - -16 129 -16 129

Eget kapital 2021-12-31 847 46 386 -10 362 36 871

(KSEK) Aktiekapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital inkl. 

årets resultat Totalt

Ingående balans 2022-01-01 847 46 386 -10 362 36 871

Teckningsoptioner - - 344 344

Periodens resultat - - -8 988 -8 988

Eget kapital 2022-12-31 847 46 386 -19 006 28 227
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Resultaträkning i sammandrag | Moderbolaget

(KSEK)
2022

okt-dec
2021

okt-dec
2022

jan-dec
2021

jan-dec

Summa rörelsens intäkter 2 771 939 6 436 2 845

Summa rörelsekostnader -6 319 -5 089 -20 880 -18 760

Rörelseresultat -3 548 -4 150 -14 444 -15 915

Summa finansiella poster -17 -22 -67 -108

Resultat efter finansiella poster -3 565 -4 172 -14 511 -16 023

Bokslutsdispositioner 8 518 - 8 518 -

Resultat före skatt 4 953 -4 172 -5 993 -16 023

Periodens resultat 4 953 -4 172 -5 993 -16 023

Resultat per aktie, SEK 0,29 -0,25 -0,35 -0,95

Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,28 -0,20 -0,34 -0,78

Antal aktier före full utspädning 16 944 976 16 944 976 16 944 976 16 944 976

Antal aktier efter full utspädning * 17 818 926 20 572 214 17 818 926 20 572 214

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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Balansräkning i sammandrag | Moderbolaget

(KSEK) 2022-12-31 2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 552 938

Materiella anläggningstillgångar 19 24

Summa anläggningstillgångar 571 962

Summa finansiella anläggningstillgångar 15 796 15 796

Summa omsättningstillgångar 18 348 24 225

Summa tillgångar 34 715 40 983

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Summa bundet eget kapital 1 399 1 785

Summa fritt eget kapital 29 902 35 165

Summa eget kapital 31 301 36 950

Summa långfristiga skulder 440 920

Summa kortfristiga skulder 2 974 3 113

Summa eget kapital och skulder 34 715 40 983
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Eget kapital | Moderbolaget

(KSEK) Aktiekapital

Fond för 
utvecklings- 

utgifter Överkursfond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat

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

Förgående års resultat - - -14 003 386 13 617

Fond för utvecklingsutgifter -726 - 726 -

Omräkningsdifferens - - - -1 -

Fondemission 311 - - -311 -

Nyemission 328 - 46 386 - -

Periodens resultat - - - - -16 023

Eget kapital 2021-12-31 847 938 46 386 4 802 -16 023

(KSEK) Aktiekapital

Fond för 
utvecklings- 

utgifter Överkursfond
Balanserat 

resultat
Årets 

resultat

Ingående balans 2022-01-01 847 938 46 386 4 802 -16 023

Förgående års resultat - - -16 023 - 16 023

Fond för utvecklingsutgifter - -386 - 386 -

Teckningsoptioner - - 344 - -

Periodens resultat - - - - -5 993

Eget kapital 2022-12-31 847 552 30 707 5 188 -5 993
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Definitioner RÖRELSENS KOSTNADER
Rörelsens samtliga kostnader avseende personal och andra direkta 
externa kostnader samt avskrivningar.

EBITDA
Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization är ett 
mått på ett bolags rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar 
och nedskrivningar (inklusive goodwillavskrivningar).

SOLIDITET
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Soliditet visar hur 
stor andel av balansomslutningen som utgörs av eget kapital och 
har inkluderats för att investerare ska kunna skapa sig en bild av 
Bolagets kapitalstruktur. Eget kapital inkluderar eget kapitalandel 
av obeskattade reserver.

RESULTAT PER AKTIE
Periodens resultat dividerat med antal utestående aktier vid perio-
dens slut. Bolaget anser att nyckeltalet ger en bättre förståelse för 
Bolagets lönsamhet.

ANSTÄLLDA
Antalet anställda vid periodens slut
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Övrig information
Denna bokslutskommuniké, liksom ytterligare infor-
mation, finns tillgänglig på dLabs hemsida, www.dla-
boratory.com. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq 
First North Growth Market i Stockholm.

FÖRETAGSINFORMATION
Dlaboratory Sweden AB med organisationsnummer 
556829-7013 är ett aktiebolag registrerat i Sverige 
med säte i Lund. Adressen till huvudkontoret är Ide-
ongatan 3A, 223 62 Lund. 

Bolaget erbjuder en intelligent digital plattform som 
skapar förutsättningar för energisektorn att bidra 
till framtidens hållbara samhälle. Genom intelligent 
analys av elnätet och förutsättningar för datadriv-
na beslut, skapas möjligheter till ett moderniserat 
arbetssätt och ett mer motståndskraftigt elnät. dLabs 
kommersiella verksamhet startade 2015 och bolaget 
har sitt säte i Lund.

Bolagets vision är att bidra till ett hållbart samhälle 
där energi alltid finns tillgänglig för alla.

I denna rapport benämns Dlaboratory Sweden AB 
antingen med sitt fulla namn eller som ”Bolaget” 
alternativt dLab. Alla belopp i rapporten är i SEK om 
ej annat anges.

Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisor.

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 
elnäts-marknaden, konkurrenssituationen, effekten av 
ekonomiska omständigheter, teknisk utveckling och 
politiska risker. 

De risk och osäkerhetsfaktorer som gäller för dLab 
finns beskrivna i 2021 års årsredovisning.

Årsstämma och årsredovisning
Årsstämma är planerad att hållas den 5 maj 2023. 
Årsredovisningen kommer publiceras på Bolagets 
hemsida (https://dlaboratory.com/) senast tre veckor 
innan årsstämman. Årsredovisningen kommer även 
hållas tillgänglig på Bolagets kontor samt skickas till 
de aktieägare som så efterfrågar. 

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen för dLaboratory Sweden AB har inte för av-
sikt att föreslå någon utdelning vid årsstämman 2023.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission 
AB som nås på telefonnummer +46 8 503 000 50 
eller e-post ca@gwkapital.se.

Finansiell kalender

Händelse Datum

Bokslutskommuniké 2022 2023-02-23

Kvartalsrapport Q1 2023 2023-05-05

Årsstämma 2023 2023-05-05

Kvartalsrapport Q2 2023 2023-08-24

Kvartalsrapport Q3 2023 2023-11-09

Bokslutskommuniké 2024-02-29

Avlämnande av Bokslutskommuniké 2023
Lund den 23 februari 2023
Dlaboratory Sweden AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Rickard Jacobson, VD
Tel: 0704-99 99 34
E-mail: rickard.jacobson@dlaboratory.com
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