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Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins enastående 
förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, är en unik egenutvecklad lösning 
för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 procent koldioxidneutral elektricitet med 
hög effektivitet.  
 
PWR BLOK är, enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyd’s Register, det billigaste sättet att producera elektricitet som 
existerar idag och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB är ett publikt 
bolag i Sverige sedan 28 november 2016 och är sedan 6 november 2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Swedish Stirling i korthet
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• Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 50 TSEK (- TSEK). 

Totala intäkter samt aktiverat arbete för kvartalet var 10 666 

TSEK (7 135 TSEK).  

• Resultatet per aktie före utspädning för kvartalet var -0,13 SEK 

(-0,24 SEK). 

• Mia Engnes, Director Northvolt Ett, valdes in som ny 

styrelseledamot i Swedish Stirlings bolagsstyrelse vid en 

extra bolagsstämma. Hon ersatte styrelseledamoten Andreas 

Ahlström. 
 
 

• VD Gunnar Larsson utnyttjade 250 teckningsoptioner för att 

teckna 2 500 000 nya aktier i Swedish Stirling AB, vilket tillförde 

bolaget cirka 5 740 000 kronor. Efter transaktionen är Gunnar 

Larssons innehav i Swedish Stirling 3 760 000 aktier, vilket 

motsvarar 2,9 procent av aktierna i bolaget. 

• Swedish Stirling AB har anlitat Dan Hillén som ny CFO och 

medlem i bolagets ledningsgrupp. Han har en gedigen 

bakgrund i rollen som CFO från flera bolag och kommer 

närmast från tjänsten som CFO på Alelion.  

Han tillträdde den 1 oktober 2021.

Väsentliga händelser 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 50 TSEK (- TSEK). 

Totala intäkter samt aktiverat arbete för perioden var 45 879 

TSEK (37 758 TSEK).  

• Resultatet per aktie före utspädning för perioden var -0,40 SEK 

(-0,56 SEK).  

• Swedish Stirling och Glencore Operations South 

Africa tecknade i slutet av april avtal avseende energi-

omvandlingstjänst med installation av 25 PWR BLOK. För att 

säkra riskerna med affären gjorde bolaget en valutasäkring. 

• Swedish Stirling genomförde i slutet av maj en riktad 

nyemission om 13 240 000 aktier, vilket tillförde bolaget 

225 080 000 kronor varav 15 755 600 kronor var 

emissionskostnader. 

• Totalt har 429 teckningsoptioner konverterats till aktier,  

vilket har tillfört bolaget 9 849 TSEK. 

• I konverteringen av Swedish Stirlings konvertibellån KV2 och 

KV3 anmäldes 79 505 TSEK respektive 53 000 TSEK för 

konvertering, vilket motsvarade 99 procent respektive 100 

procent. 

• Swedish Stirling och SMS Group tecknade en avsiktsförklaring 

om energiåtervinningsprojekt. 

• Bolaget anställde Christian Nilsson som ny Chief Technology 

Officer samt utnämnde Dennis Andersson till Vice VD.

Tredje kvartalet

Januari - September

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Styrelsen för Swedish Stirling utser Dennis Andersson till ny VD i bolaget. Dennis tillträder tjänsten den 15 november 2021.
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Belopp i TSEK
2021  

jul-sep
2020           

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020           

jan-dec

Nettoomsättning 50 - 50 - -

Aktiverat arbete för egen räkning 10 545 7 091 45 624 37 418 53 025

Rörelseresultat -9 568 -7 542 -22 542 -15 299 -22 951

Resultat efter skatt -16 778 -21 732 -46 213 -50 607 -72 877

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK -0,13 -0,24 -0,40 -0,56 -0,80

Soliditet, % * 86% 55% 86% 55% 57%

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 359 -16 456 -41 436 -37 248 -45 096

Periodens kassaflöde -24 620 -24 415 121 963 65 604 104 801

Likvida medel 263 555 102 428 263 555 102 428 141 631

(*) Se not 7 för definition

Finansiellt sammandrag



VD har ordet
Jag fick nyligen frågan om jag kortfattat kunde sammanfatta styrkan i PWR BLOK-teknologin. Det kan vara en ganska 
klurig fråga att besvara, i synnerhet som PWR BLOK i sig själv är en tekniskt avancerad lösning. Det är dock inte hur 
teknologin fungerar som är svaret på frågan, utan vad teknologin faktiskt levererar för kunden. Då blir svaret faktiskt 
ganska enkelt. PWR BLOK är en lösning som hjälper metallindustrin med mer återvinning, mer elektricitet och mindre 
koldioxidutsläpp.

Avtalet med Glencore under förra kvartalet är som jag tidigare sagt den största milstolpen i Swedish Stirlings historia.  
Jag är övertygad om att vi i framtiden kommer att se tillbaka på just den händelsen som väldigt speciell i bolagets historia. 
För bolag liknande Swedish Stirling som utvecklat en unik teknologi som har förmågan att lösa många miljöproblem är 
den största utmaningen att bevisa sig genom att landa de första kommersiella avtalen med välrenommerade kunder.  
I många fall så fastnar bolag som oss på några avsiktsförklaringar och ett beroende av offentliga medel. Vårt avtal med 
Glencore, ett av världens största råvaruföretag, innebär att Swedish Stirling inte längre tillhör den kategorin av bolag.  
Vi har gått vidare till nästa nivå – kommersiell utrullning. Här ser det mycket lovande ut. Samarbetet med Glencore fungerar 
mycket bra. Vi har ett spännande och stort arbete framför oss för att bistå dem i ambitionen att uppnå nettonollutsläpp 
2050. Ett arbete som vi under perioden inledde med en gemensam projektuppstart på plats vid Lion Smelter.  
Därmed har vi tagit det första steget i förberedelserna för installationen av PWR BLOK på Lion nästa år. 

Gunnar Larsson 
Verkställande direktör 
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Vårt största fokus under tredje kvartalet har varit att 
fintrimma och ytterligare optimera produktionsprocessen 
inför volymupprampningen. Verifiering av förändringarna i 
den nya versionen av PWR BLOK generation 3 är en viktig 
del i detta arbete. En enhet installerades vid smältverket  
TC Smelter i Sydafrika under sensommaren. Under 
perioden har vi i skarp miljö kört ett stort antal olika tester 
och verifieringar av de nya funktionerna. Jag ska inte här 
gå in på alla förändringar och uppdateringar som är gjorda 
i generation 3. Mycket av detta kan ni läsa mer om på vår 
webbsida under swedishstirling.com/teknologi/tekniska-
specifikationer/. Fokus i uppdateringarna har dock, som 
jag tidigare berättat, legat på kostnadsminskningar och 
kundnytta. Ett bra exempel på en sådan förändring som 
ökar nyttjandegraden för kunden, och som vi verifierat i 
de tester vi utfört, är att det nu går att byta ut en enstaka 
motor i PWR BLOK på bara 15 minuter. Eftersom alla 
motorer dessutom är standardiserade så räcker det att ha 
en extra motor för att kunna sköta löpande service och 
driftsunderhåll av alla PWR BLOK vid en anläggning med 
minsta möjliga driftsavbrott.

Lättnaderna i reserestriktionerna innebar också en 
påtaglig normalisering i vårt sätt att arbeta. Experter från 
teknikutvecklingsavdelningen i Göteborg har kunnat delta 
på plats i verifieringsarbetet, och vi har återigen för första 
gången på länge kunnat ha fysiska möten med både 
kunder, samarbetspartners och underleverantörer. Jag har 
förvisso upplevt att arbetet fungerat bättre under pandemin 
än jag befarade för ett och ett halvt år sedan, men vissa 
moment blir inte lika effektiva digitalt. Vi har också haft 
fortsatt mycket bra samtal med Samancor och Richards 
Bay Alloys rörande avtal under perioden, och som jag 
tidigare sagt, så kommer vi att kommunicera resultaten av 
dessa till marknaden när vi är redo. 

Det händer även en hel del inom den globala 
metallindustrin och i Sydafrika som verkligen går vår väg. 
Branschorganisationen ICMM1, där ungefär en tredjedel 
av den globala gruv- och metallindustrin ingår, beslutade 
nyligen att branschen ska nå nettonollutsläpp2 2050. 
Detta är självfallet ett positivt besked för Swedish Stirling. 
I Sydafrika så fattade dessutom nyligen myndigheten 
för reglering av elproduktion ett beslut av stor vikt för 
oss. Beslutet innebär att det inte längre krävs någon 
genereringslicens för installationer av egen elproduktion på 
upp till hela 100MW om dessa inte kopplas upp mot elnätet. 

Detta kommer spara oss både tid och pengar framöver. Att 
behöva navigera bland myndigheter, ansökningshandlingar 
och byråkrati är extremt tidskrävande och kostsamt för de 
flesta bolag inom energiproduktion.

Avslutningsvis så har vi under tredje kvartalet fortsatt att 
förstärka vår organisation i både Sverige och Sydafrika.  
 

1 International Council on Mining and Metal

2 Avseende scope1 och scope2 utsläpp

Vi vet att en stark och kompetent organisation är en 
katalysator för tillväxt och den expansion som ligger 
framför oss. För att hålla god kostnadskontroll framåt och 
förstärka såväl som utveckla vår relation med banker i 
Sydafrika och Norden har Dan Hillén anlitats som ny CFO 
i Swedish Stirling. Han har gedigen erfarenhet av effektiv 
ekonomisk processtyrning, stor erfarenhet av arbete 
med kreditmarknaden och att arbeta i noterad miljö. Dan 
kommer ha en nyckelroll för att försäkra att vi får goda 
finansieringsvillkor för vår expansion i Sydafrika. Till styrelsen 
har dessutom Mia Engnes, Director Northvolt Ett, valts in 
som ledamot. Hon har gedigna kunskaper och erfarenheter 
av att bygga upp storskalig industriproduktion som vi 
kommer ha stor nytta av när mer av vårt fokus kommer att 
ligga på produktionsvolymer framöver. 

Det har gått nästan 14 år sedan jag grundade Swedish 
Stirling (då Ripasso Energy) med drömmen om att skapa 
svensk industrihistoria och ambitionen att etablera 
Stirlingteknologin som det bästa alternativet för lokal och 
hållbar produktion av elektricitet. Vi är inte där ännu men vi 
är verkligen på god väg. PWR BLOK-teknologin kommer 
att spela en betydande roll i den globala omställningen till 
ett mer hållbart samhälle. Konceptet PWR BLOK som vi 
lanserade hösten 2017 har vi på bara fyra år tagit från idé till 
prototyp, och slutligen till den version, generation 3, som vi 
inleder volymproduktion av. En fantastisk ingenjörsmässig 
prestation på så kort tid. Vi har också landat de första 
kommersiella avtalen avseende PWR BLOK-teknologin. 
Bolaget är finansiellt starkt och redo för nästa steg i 
utveckling. I detta läge är det rätt ögonblick för mig att 
lämna över stafettpinnen. Under det senaste året har 
mycket fokus lagts på att bygga upp en stark organisation 
med en erfaren och kompetent ledning som kan ta arbetet 
vidare i nästa fas. I Dennis Andersson finns dessutom en 
naturlig efterträdare som VD. Han skötte och ansvarade 
framgångsrikt för förhandlingarna med både SMS Group 
och Glencore, har ansvarat för att utarbeta bolagets nya 
långsiktiga strategi som styrelsen nyligen antagit och 
har de egenskaper och erfarenheter som krävs för att 
framgångsrikt ta Swedish Stirling vidare. Jag vill i detta mitt 
sista VD ord passa på att tacka alla investerare, personal, 
kunder och samarbetspartners som jag träffat genom åren. 
Det har varit 14 fantastiska år. Jag kommer efter en tid 
som rådgivare åt Dennis övergå till att vara en av Swedish 
Stirlings många aktieägare och ser i den rollen fram emot att 
få se bolaget skriva svensk industrihistoria.

Gunnar Larsson 
Verkställande direktör 
Swedish Stirling AB
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Marknadsutveckling 
 
Swedish Stirlings bedömning är att den fortsatt ökade 
globala efterfrågan på energi och strävan efter att öka 
andelen förnyelsebara och klimatneutrala metoder för 
elproduktion skapar ett attraktivt marknadsläge för bolaget. 
Priset per producerad MWh med PWR BLOK är redan idag 
mycket konkurrenskraftigt utan subventioner och offentligt 
stöd. Den globala potentialen för att utvinna elektricitet ur 
restgaser från bland annat metall- och petroleumindustrin 
är betydande. Initialt har Swedish Stirling helt inriktat sig 
på ferrokromindustrin och Sydafrika, som står för nära 
en tredjedel av världens ferrokromproduktion. Eftersom 
produktion av andra ferrolegeringar har liknande restgaser 
är bolagets bedömning att PWR BLOK kommer att fungera 
även för dessa utan större justeringar. Avtalen med de 
sydafrikanska ferrokromproducenterna Glencore och 
Samancor har inneburit ett ökat intresse för Swedish Stirlings 
teknologi från den globala metallindustrin, men även från 
andra industrier med restgaser. De avsiktsförklaringar på order 
om upp till 241 PWR BLOK som tecknades med Samancor, 
Richards Bay Alloys och Glencore under tredje kvartalet 2020, 
samt avtalet i april 2021 om en anläggning med 25 PWR 
BLOK vid Glencores smältverk Lion i Sydafrika förstärker 
bilden. 
 

Kommentarer till periodens  
Resultat- och Balansräkning 
 
Tredje kvartalet 
Koncernens rörelseintäkter samt aktiverat arbete för tredje 
kvartalet uppgick till 10 666 TSEK (7 135 TSEK) och utgjordes 
i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning relaterat till 
produktutveckling av PWR BLOK generation 3 om totalt  
10 545 TSEK (7 091 TSEK). Nettoomsättningen uppgick till 
50 TSEK (-TSEK) vilken är relaterad till energikonvertering på 
pilotanläggningen TC Smelter. Resultat efter finansiella poster 
var -16 387 TSEK (-21 395 TSEK). Den positiva förändringen 
i kvartalets resultat jämfört med föregående år var främst 
hänförligt till lägre finansiella kostnader till följd av konvertering av 
konvertibellånen KV2 och KV3 i början av året. Aktiverat arbete 
för egen räkning var även högre till följd av ökade administrativa- 
och personalkostnader jämfört med samma kvartal föregående 
år. Det förbättrade resultatet är delvis belastat av påbörjade 
avskrivningar av balanserade utvecklingskostnader relaterade till 
utveckling av stirlingmotorn och PWR BLOK generation 1.  
 
Under kvartalet ökade de balanserade utvecklingskostnaderna 
med 8 205 TSEK (7 109 TSEK). Kassalikviditeten minskade med 
-24 653 TSEK (-24 413 TSEK) till följd av löpande omkostnader 
för kvartalet.  

 De finansiella anläggningstillgångarna ökade med 3 853 TSEK 
(26 TSEK) till följd av ett nytt derivatinstrument som representerar 
en valutaoption som har tecknats i enlighet med bolagets 
finanspolicy. 
 
Januari-september 
Koncernens rörelseintäkter samt aktiverat arbete för perioden 
januari till september uppgick till 45 879 TSEK (37 758 TSEK) 
och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning 
relaterat till produktutveckling av PWR BLOK generation 3 om 
totalt 45 624 TSEK (37 418 TSEK). Nettoomsättningen uppgick 
till 50 TSEK (-TSEK) vilket är relaterat till energikonvertering på 
pilotanläggningen TC Smelter. Resultat efter finansiella poster 
var -45 092 TSEK (-49 771 TSEK). Den positiva förändringen 
i periodens resultat jämfört med föregående år var främst 
hänförligt till lägre finansiella kostnader till följd av konvertering 
av konvertibellånen KV2 och KV3 i början av året. Aktiverat 
arbete för egen räkning var även högre jämfört med samma 
period föregående år, vilket var främst hänförligt till en ökning i 
administrativa- och personalkostnader. Det förbättrade resultatet 
är delvis belastat av påbörjade avskrivningar av balanserade 
utvecklingskostnader relaterade till utveckling av stirlingmotorn 
och PWR BLOK generation 1. Högre personalkostnader är 
hänförligt till en stadig ökning av anställda i bolaget. Övriga 
externa kostnader är högre jämfört med föregående år främst till 
följd av konsult- och juridiska tjänster relaterat till nyemission och 
förberedelser inför Nasdaq omlistning.

Vid periodens utgång uppgick de balanserade 
utvecklingskostnaderna till 381 165 TSEK (342 769 TSEK). 
Ökningen i balanserade utvecklingskostnader jämfört med 
december 2020 utgörs främst av utvecklingskostnader för PWR 
BLOK generation 3. Koncernens likvida medel på balansdagen 
uppgick till 263 555 TSEK (141 631 TSEK). Finansiella 
anläggningstillgångar ökade om 4 922 TSEK till följd av ett 
nytt derivatinstrument relaterat till en valutaoption som bolaget 
tecknat. Varor under tillverkning har ökat jämfört med föregående 
år om 10 625 TSEK, vilket är relaterat till produktionskostnader 
för det PWR BLOK generation 3 som installerats på 
pilotanläggningen TC Smelter i det tredje kvartalet. Kortfristiga 
skulder har minskat med -135 854 TSEK jämfört med december 
2020 till följd av konverteringen av konvertibellånen KV2 och KV3 
i början av året. 
 

Förändringar i eget kapital 
 
Tredje kvartalet  
Koncernens egna kapital minskade om -10 242  TSEK (-21 768 
TSEK) under kvartalet till följd av periodens resultat.  
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Januari-september
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 597 487 
TSEK (293 225 TSEK). Under perioden januari till september 
ökade bolagets egna kapital med 304 262 TSEK (35 599 TSEK). 
Ökning av eget kapital var till stor del hänförligt till en riktad 
nyemission, konverteringen av konvertibellånen KV2 och KV3 
samt konvertering av teckningsoptioner till aktier, men delvis 
belastat av periodens resultat. 
 
På balansdagen fanns 128 349 253 (97 118 961) utestående 
aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr.

Kassaflöde 

Tredje kvartalet  
Kvartalets kassaflöde uppgick till -24 620 TSEK (-24 415 TSEK). 
Det negativa kassaflödet för kvartalet var främst hänförligt till 
investeringar i balanserade utvecklingskostnader främst relaterat 
till produktutveckling av PWR BLOK generation 3 om -10 545 
TSEK (-7 109 TSEK). Förändringen avser också en reducering om 
-5 117 TSEK till följd av betalning av premien för valutaoptionen. 
Kassaflödeseffekten av förändringen i rörelsekapitalet uppgick 
till -4 098 TSEK (-3 993 TSEK). Den negativa förändringen 
i kvartalets kassaflöde är delvis uppvägd av likvid avseende 
konvertering av teckningsoptioner till aktier om 6 360 TSEK.

Januari-september
Periodens kassaflöde uppgick till 121 963 TSEK (65 604 TSEK). 
Det positiva kassaflödet för perioden var främst hänförligt till 
en riktad nyemission om 208 951 TSEK samt likvid avseende 
konvertering av teckningsoptioner till aktier om 9 849 TSEK. 
Detta var delvis belastat av investeringar i balanserade 
utvecklingskostnader främst relaterat till produktutveckling av 
PWR BLOK generation 3 om -44 564 TSEK (-37 436 TSEK). 
Förändringen avser också en reducering om -7 954 TSEK till följd 
av betalning av premien för valutaoptionen. Kassaflödeseffekten 
av förändringen i rörelsekapitalet uppgick till -12 897 TSEK  
(-8 778 TSEK). Koncernens likvida medel uppgick vid perioden 
slut till 263 555 TSEK (102 428 TSEK).

Moderbolaget

Tredje kvartalet  
Moderbolagets rörelseintäkter samt aktiverat arbete 
under kvartalet uppgick till 9 325 TSEK (7 446 TSEK). 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till - TSEK (- TSEK)  
och resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 871 TSEK 
(-20 983 TSEK). 
 

De balanserade utvecklingskostnaderna ökade om 6 996 TSEK 
(7 420 TSEK) under kvartalet. Kassalikviditeten minskade om  
-25 926 TSEK (-25 109 TSEK). Långfristiga fordringar hos 
dotterbolag ökade om 4 022 TSEK (2 132 TSEK) till följd av tredje 
kvartalets betalning för aktieägarlånet till dotterbolaget Swedish 
Stirling South Africa. 
 
För övriga kommentarer till kvartalet för moderbolaget hänvisas till 
samma förklaringsposter för koncernen.

Januari-september
Moderbolagets rörelseintäkter samt aktiverat arbete 
under perioden uppgick till 41 886 TSEK (36 254 TSEK). 
Nettoomsättningen för perioden uppgick till - TSEK (- TSEK) och 
resultatet efter finansiella poster uppgick till -45 344 TSEK  
(-49 081 TSEK). 

Vid periodens utgång uppgick de balanserade 
utvecklingskostnaderna till 369 543 TSEK (334 955 TSEK). 
Kassalikviditeten uppgick vid periodens utgång till 261 531 TSEK 
(141 578 TSEK). Långfristiga fordringar hos dotterbolag uppgick 
till 13 133 TSEK (6 085 TSEK) vilket ökade för perioden till följd av 
betalningar under året för aktieägarlånet till dotterbolaget Swedish 
Stirling South Africa. 

För övriga kommentarer till perioden januari till september 
för moderbolaget hänvisas till samma förklaringsposter för 
koncernen.
 

Närståendetransaktioner 
 
Styrelseledamot Gunilla Spongh har tagit upp arbetet med 
att assistera bolaget med förberedelser inför den planerade 
noteringen på Nasdaq Main Market. Uppdraget löper till den 
31 mars 2022. Under perioden januari till september 2021 har 
Spongh erhållit 20 TSEK (- TSEK). 

Ian Curry, tidigare styrelseledamot i Swedish Stirlings helägda 
dotterbolag, Swedish Stirling South Africa, har på konsultbasis 
fungerat som rådgivare åt både dotter- och moderbolag i 
samband med intensifieringen av bolagets verksamhet i Sydafrika. 
Curry avgick som styrelseledamot i november 2020 och räknas 
sedan dess inte som närstående. Under perioden januari till 
september 2020 erhöll Curry 903 TSEK.

Personal och Organisation

Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 50,  
varav 10 i Sydafrika.  
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Aktien och finansiering 

Swedish Stirling AB är ett publikt bolag i Sverige sedan 28 
november 2016 och är sedan 6 november 2020 noterat på 
Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamn 
STRLNG och ISIN: SE0009143993.  

Tabellen nedan visar utvecklingen av aktien sedan den  
1 januari 2020.

Aktiekapitalet uppgick den 30 september 2021 till 1 283 492,53 
kronor fördelade på 128 349 253 aktier med kvotvärde 0,01. 
Samtliga aktier äger lika andel i bolagets tillgångar och vinst samt 
ger rätt till en röst vid bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje 
röstberättigad rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda 
aktier utan begränsningar i rösträtten.

Teckningsoptionsprogram
Under 2014 genomfördes en emission av 464 teckningsoptioner 
till bolagets anställda. Totalt erlades 3 119 008 kronor till betalning. 
Programmet var ej subventionerat av bolaget och bolaget 
har inte haft några väsentliga kostnader med anledning av 
programmet. En (1) teckningsoption gav rätt att teckna tiotusen 
(10 000) nya aktier för cirka 2,30 kronor per aktie från och 
med den 1 november 2017 till och med den 31 oktober 2021. 
Under 2020 konverterades 35 teckningsoptioner till 350 000 
nya aktier, vilket ökade bolagets aktiekapital med 3 500 kronor. 
Under perioden januari till september 2021 har sammanlagt 429 
teckningsoptioner konverterats till 4 290 000 aktier, varav  
70 000 ej har registrerats på balansdagen. Detta har ökat 
bolagets aktiekapital med 42 200 SEK. Per den 30 september har 
samtliga utestående teckningsoptioner konverterats till aktier och 
programmet har nu avslutats.
 

Konvertibler 2019/2021 (KV2)
Den 7 mars 2019 registrerades en emission av konvertibler med 
företrädesrätt för befintliga aktieägare om 79 505 021 kronor 
fördelat på 79 505 021 konvertibler (STRLNG KV2). Lånet löpte 
med en ränta om tio (10) procent per år och förföll till betalning 
den 28 februari 2021. Konverteringskursen var 10 kronor per 
aktie. Begäran om konvertering till aktier i bolaget kunde göras 
från och med den 1 januari 2021 till och med den 15 februari 
2021. 

Konverteringsperioden för KV2 avslutades den 15 februari 2021. 
Av det totala utestående lånebeloppet om 79 505 021 kronor 
konverterades 78 814 050 kronor, vilket motsvarade cirka  
99 procent, och en utspädning om 7,5 procent. 

Konvertibler 2019/2021:2 (KV3)
Den 26 november 2019 registrerades en emission av konvertibler 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 53 000 000 
kronor fördelat på 53 000 000 konvertibler (KV3). Lånet löpte med 
en ränta om nio (9) procent per år och förföll till betalning den 28 
februari 2021. Konverteringskursen var ursprungligen 10 kronor 
per aktie. Beslut om att ändra konverteringskursen för konvertibler 
2019/2021:2 (KV3) från 10 kronor per aktie till 9 kronor per aktie 
antogs vid en extra bolagsstämma den 22 december 2020. 
Begäran om konvertering till aktier i bolaget kunde göras från och 
med den 1 januari 2021 till och med den 15 februari 2021. 

Konverteringsperioden för KV3 avslutades den 15 februari 2021. 
Av det totala utestående lånebeloppet om 53 000 000 kronor, 
konverterades 100 procent i enlighet med tidigare mottagna 
konverteringsåtaganden, och motsvarade en utspädning om  
5,7 procent.

Konvertibler 2020/2025 (KV4)
Den 1 juli 2020 registrerades en emission av konvertibler med 
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om 100 000 000 kronor 
fördelat på 100 000 000 konvertibler (KV4). Lånet löper med 
en ränta om fjorton (14) procent per år och förfaller till betalning 
den 30 juni 2025. Konverteringskursen är 8 kronor per aktie. 
Begäran om konvertering till aktie i bolaget kan göras från och 
med den 2 maj 2025 fram till och med den 16 juni 2025. Vid full 
konvertering av samtliga konvertibler kan bolagets aktiekapital 
komma att öka med högst 125 000 kronor och antalet aktier i 
bolaget kan komma att öka med högst 12 500 000 aktier. Vid 
full konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 8,9 
procent. Konvertibeln avses inte tas upp till handel på någon 
marknadsplats.

Antal aktier

Ingående balans per 1 januari 2020 85 090 390

Nyemission mars 6 678 571

Utnyttjande av teckningsoptioner 350 000

Nyemission december 5 000 000

Utgående balans per 
31 december 2020

97 118 961

Konvertering konvertibellån 13 770 292

Utnyttjande av teckningsoptioner 4 220 000

Nyemission 13 240 000

Utgående balans per 
30 september 2021

128 349 253
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Risker 

Swedish Stirlings verksamhet består huvudsakligen av att utveckla 
och kommersialisera ny teknologi. Swedish Stirlings utveckling är 
därigenom förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska 
risker. För mer utförlig information kring risker hänvisas till 
årsredovisningen för 2020 samt bolagsbeskrivningen som finns 
tillgängliga på bolagets hemsida www.swedishstirling.com.
De risker som är associerade till coronapandemin har för Swedish 
Stirlings del främst inneburit viss projektförskjutning till följd av 
lockdown i Sydafrika. Bolaget har inte haft några tillkommande 
kostnader för detta och har vidtagit ett åtgärdsprogram som 
säkerställer kostnadsbesparingar. Bolaget har även framgångsrikt 
infört åtgärder för att trygga personal och kunders säkerhet.

Revision

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av 
bolagets revisorer. 

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 
och IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och International 
Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU 
samt Rådet för finansiell rapportering (RFR1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner). För koncernen respektive 
moderbolaget har redovisningsprinciper och beräkningsgrunder 
tillämpats på likvärdigt sätt såsom de principer som presenterats 
i koncernens årsredovisning 2020. Moderbolagets redovisning 
har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 
rapportering (RFR2 Redovisning för juridiska personer). 

Redovisningsprinciper avseende  
finansiella instrument till verkligt värde
Swedish Stirling har under året tecknat ett valutaoptionsavtal 
vilket utgör ett finansiellt instrument som redovisas till verkligt 
värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar i denna 
kategori består av derivat. Samtliga derivat redovisas till verkligt 
värde i balansräkningen. Bolaget tillämpar i dagsläget inte 
säkringsredovisning varför samtliga derivatinstrument redovisas 
till verkligt värde över resultaträkningen. Presenterade verkliga 
värden för derivatinstrument har beräknats med ledning av de 
mest tillförlitliga marknadspriser som finns att tillgå. Samtliga derivat 
återfinns inom nivå 2 i värdehierarkin och inga överföringar mellan 
nivåerna har förekommit. Nivå 2 i verkligt värde-hierarkin utgår från 
andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade 
priser inkluderade i nivå 1, antingen direkt (dvs. som prisnoteringar) 
eller indirekt (dvs. härledda från prisnoteringar). Avseende övriga 
finansiella instrument redovisade till upplupet anskaffningsvärde 
bedöms redovisat värde utgöra en rimlig approximation av verkligt 
värde.

För mer utförlig information kring koncernens redovisningsprinciper 
hänvisas till årsredovisningen 2020, som finns tillgänglig på 
bolagets hemsida.

Finansiell kalender

• Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2021 publiceras den 16 februari 2022.

• Årsredovisning för 2021 publiceras den 18 mars 2022.

• Kvartalsrapport för första kvartalet 2022 publiceras den 12 maj 2022.

• Halvårsrapporten för 2022 publiceras den 18 augusti 2022.

• Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2022 publiceras den 2 november 2022.
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Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari till september 2021 ger en rättvisande 
översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Gunnar Larsson
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Göteborg den 2 november, 2021

Kontakt 
 
Gunnar Larsson, VD, ir@swedishstirling.com

Swedish Stirling huvudkontor: +46 (0)31-385 88 30
 
Denna information är sådan information som Swedish Stirling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 
offentliggörande den 2 november 2021, kl. 12:00 CET.
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Belopp i TSEK Not
       2021 

jul-sep
2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Nettoomsättning 2 50 - 50 - -

Aktiverat arbete för egen räkning 10 545 7 091 45 624 37 418 53 025

Övriga rörelseintäkter 2 71 44 205 340 370

Summa 10 666 7 135 45 879 37 758 53 395

Råvaror och förnödenheter -3 004 -3 195 -14 539 -12 597 -18 240

Övriga externa kostnader -3 996 -3 382 -16 582 -13 684 -20 717

Personalkostnader -10 008 -7 544 -32 394 -24 699 -34 593

Avskrivningar av materiella anläggnings-
tillgångar och nyttjanderättstillgångar

-867 -520 -2 467 -1 939 -2 694

Avskrivningar av immateriella  
anläggningstillgångar 

-2 340 - -2 340 - -

Övriga rörelsekostnader -19 -36 -99 -138 -102

Summa  -20 234 -14 677 -68 421 -53 057 -76 346

Rörelseresultat -9 568 -7 542 -22 542 -15 299 -22 951

Finansiella intäkter -446 3 42 3 -

Finansiella kostnader 3 -6 373 -13 856 -22 592 -34 475 -48 489

Finansiella poster - netto -6 819 -13 853 -22 550 -34 472 -48 489

Resultat efter finansiella poster -16 387 -21 395 -45 092 -49 771 -71 440

Skatt -391 -337 -1 121 -836 -1 437

Periodens resultat -16 778 -21 732 -46 213 -50 607 -72 877

Övrigt totalresultat:

Poster som kan komma att  
omklassificeras till periodens resultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning av 
utländska verksamheter

177 -36 -140 -101 -22

Övrigt totalresultat för perioden 177 -36 -140 -101 -22

Summa totalresultat för perioden -16 601 -21 768 -46 353 -50 708 -72 899

Koncernens rapport över resultat och 
övrigt totalresultat

Belopp i kronor
2021 

jul-sep
2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020

 jan-dec

Resultat per aktie före utspädning -0,13 -0,24 -0,40 -0,56 -0,80

Resultat per aktie efter utspädning -0,13 -0,24 -0,40 -0,56 -0,80

Periodens resultat och summa totalresultat för perioden är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare:
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TILLGÅNGAR

Belopp i TSEK Not 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 381 165 311 844 342 769

Summa 381 165 311 844 342 769

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 650 735 859

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 27 24

Inventarier, verktyg och installationer 4 177 3 993 4 191

Fordon 732 411 851

Summa 5 571 5 166 5 925

Nyttjanderättstillgångar 10 736 3 617 3 319

Finansiella anläggningstillgångar

Derivatinstrument 4 920 - -

Andra långfristiga fordringar 39 88 37

Summa 4 959 88 37

Uppskjuten skattefordran 24 42 44

Summa anläggningstillgångar 402 455 320 757 352 094

Omsättningstillgångar

Varulager 13 329 15 016 17 570

Varor under tillverkning 10 773 14 034 148

Summa 24 102 29 050 17 718

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 1 774 195 606

Övriga fordringar 69 287 627

Förutbetalda kostnader 1 436 1 150 773

Likvida medel 263 555 102 428 141 631

Summa omsättningstillgångar 290 936 133 110 161 355

SUMMA TILLGÅNGAR 693 391 453 867 513 449

Koncernens balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i TSEK Not 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 1 283 918 971

Övrigt tillskjutet kapital 784 769 367 148 431 583

Reserver -163 -69 -23

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -188 402 -116 800 -139 306

Summa eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

597 487 251 197 293 225

Långfristiga skulder

Konvertibellån 62 693 179 709 59 129

Leasingskulder 8 964 2 384 2 096

Övriga långfristiga lån 10 000 10 000 10 000

Summa 81 657 192 093 71 225

Uppskjuten skatteskuld 3 296 1 595 2 194

Kortfristiga skulder

Konvertibellån - - 127 895

Leverantörsskulder 3 957 4 032 5 498

Leasingskulder 1 564 1 228 1 231

Övriga kortfristiga skulder 1 733 1 067 7 531

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 697 2 655 4 650

Summa 10 951 8 982 146 805

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 693 391 453 867 513 449

Koncernens balansräkning
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2020 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 851 323 737 32 -109 022 215 598

Periodens resultat -50 607 -50 607

Övrigt totalresultat för perioden -101 34 -67

Summa totalresultat för perioden -101 -50 573 -50 674

Transaktioner med aktieägare 

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 67 43 411 43 478

Optionskomponent konvertibellån 42 795 42 795

Summa transaktioner med aktieägare 67 43 411 42 795 86 273

Balans per 30 september 2020 918 367 148 -69 -116 800 251 197

Periodens resultat -22 270 -22 270

Övrigt totalresultat för perioden 46 -1 45

Summa totalresultat för perioden 46 -22 271 -22 225

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 50 63 400 63 450

Utnyttjande av teckningsoptioner 3 1 035 -235 803

Summa transaktioner med aktieägare 53 64 435 - -235 64 253

Utgående balans per 31 december 2020 971 431 583 -23 -139 306 293 225

Koncernens förändringar i eget kapital

2021 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 971 431 583 -23 -139 306 293 225

Periodens resultat -46 213 -46 213

Övrigt totalresultat för perioden -140 -140

Summa totalresultat för perioden -140 -46 213 -46 353

Transaktioner med aktieägare 

Konvertering av konvertibellån 138 131 677 131 815

Utnyttjande av teckningsoptioner 42 12 690 -2 883 9 849

Nyemission, netto efter  
transaktionskostnader 132 208 819 208 951

Summa transaktioner med aktieägare 312 353 186 -2 883 350 615

Utgående balans per 30 september 2021 1 283 784 769 -163 -188 402 597 487
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Belopp i TSEK Not
    2021 
jul-sep

2020 
jul-sep

2021 
jan-sep

2020 
jan-sep

2020 
jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -16 387 -21 395 -45 092 -49 771 -71 440

Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet

4 6 126 8 932 16 553 21 301 33 677

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-10 261 -12 463 -28 539 -28 470 -37 763

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -234 -2 854 -2 791 -7 524 -12 006

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -1 664 -409 -1 206 1 447 924

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder -2 200 -730 -8 900 -2 701 3 749

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -4 098 -3 993 -12 897 -8 778 -7 333

Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 359 -16 456 -41 436 -37 248 -45 096

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -5 117 - -7 954 - -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -10 545 -7 109 -44 564 -37 436 -53 155

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -480 -875 -1 105 -2 297 -3 491

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 142 -7 984 -53 623 -39 733 -56 646

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - 208 951 43 477 106 927

Likvid från teckningsoptioner 6 360 - 9 849 - 804

Amortering av leasingskuld -479 25 -1 087 -892 -1 188

Återbetalning av konvertibellån - - -691 - -

Upptagna konvertibellån - - - 100 000 100 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 881 25 217 022 142 585 206 543

Periodens kassaflöde -24 620 -24 415 121 963 65 604 104 801

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 288 208 126 841 141 631 36 862 36 862

Kursdifferens i likvida medel -33 2 -39 -38 -32

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 263 555 102 428 263 555 102 428 141 631

Koncernens kassaflödesanalys
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Belopp i TSEK
 2021 

jul-sep
2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020             

jan-dec

Nettoomsättning - - - - -

Aktiverat arbete för egen räkning 9 225 7 402 41 704 35 914 50 627

Övriga rörelseintäkter 100 44 182 340 348

Summa 9 325 7 446 41 886 36 254 50 975

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -2 666 -3 992 -13 425 -12 605 -18 231

Övriga externa kostnader -4 682 -3 400 -18 249 -14 771 -21 977

Personalkostnader -9 127 -7 140 -30 024 -23 422 -32 643

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -436 -341 -1 281 -910 -1 294

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -2 228 - -2 228 - -

Övriga rörelsekostnader -10 -21 -77 -67 -83

Summa -19 149 -14 894 -65 284 -51 775 -74 228

Rörelseresultat -9 824 -7 448 -23 398 -15 521 -23 253

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 331 172 592 405 495

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 378 -13 707 -22 538 -33 965 -48 186

Resultat från finansiella poster -6 047 -13 535 -21 946 -33 560 -47 691

Resultat efter finansiella poster -15 871 -20 983 -45 344 -49 081 -70 944

Skatt på periodens resultat - -3 - -3 -5

Periodens resultat -15 871 -20 986 -45 344 -49 084 -70 949

Moderbolagets resultaträkning

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat för perioden 
överensstämmer med periodens resultat.
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TILLGÅNGAR

Belopp i TSEK Not 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 369 543 307 653 334 955

Summa 369 543 307 653 334 955

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 650 735 859

Inventarier, verktyg och installationer 4 015 3 906 4 051

Summa 4 665 4 641 4 910

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 0 0 0

Fordringar hos dotterbolag 13 133 5 048 6 085

Derivatinstrument 4 920 - -

Andra långfristiga fordringar 1 53 -

Summa 18 054 5 101 6 085

Summa anläggningstillgångar 392 262 317 395 345 950

Omsättningstillgångar

Varulager 13 329 15 016 17 570

Varor under tillverkning 10 757 12 660 148

Summa 24 086 27 676 17 718

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos dotterbolag 592 405 551

Aktuell skattefordran 28 132 539

Övriga fordringar 13 3 330

Förutbetalda kostnader 1 635 1 157 960

Summa 2 268 1 697 2 380

Kassa och bank 261 531 101 416 141 578

Summa omsättningstillgångar 287 885 130 789 161 676

SUMMA TILLGÅNGAR 680 147 448 184 507 626

Moderbolagets balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i TSEK Not 2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 283 918 971

Fond för utvecklingsutgifter 205 516 114 286 170 928

Summa 206 799 115 204 171 899

Fritt eget kapital

Överkursfond 784 769 367 148 431 583

Balanserat resultat -347 874 -182 577 -239 454

Periodens resultat -45 344 -49 084 -70 949

Summa 391 551 135 487 121 180

Summa eget kapital hänförligt till 
moderbolagets aktieägare

598 350 250 691 293 079

Långfristiga skulder

Konvertibellån 62 693 179 709 59 129

Övriga långfristiga lån 10 000 10 000 10 000

Summa 72 693 189 709 69 129

Kortfristiga skulder

Konvertibellån - - 127 895

Leverantörsskulder 3 766 3 911 4 983

Övriga kortfristiga skulder 1 643 1 218 7 907

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 695 2 655 4 633

Summa 9 104 7 784 145 418

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 680 147 448 184 507 626

Moderbolagets balansräkning
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2020 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK
Aktie-

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Över-

kursfond

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 851 78 372 323 737 -189 458 213 502

Periodens resultat -49 084 -49 084

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 35 914 -35 914 -

Summa totalresultat för perioden 35 914 -84 998 -49 084

Transaktioner med aktieägare 

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 67 43 411 43 478

Optionskomponent konvertibellån 42 795 42 795

Summa transaktioner med aktieägare 67 43 411 42 795 86 273

Balans per 30 september 2020 918 114 286 367 148 -231 661 250 691

Periodens resultat -21 865 -21 865

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 56 642 -56 642 -

Summa totalresultat för perioden 56 642 -78 507 -21 865

Transaktioner med aktieägare

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 50 63 400 63 450

Utnyttjande av teckningsoptioner 3 1 035 -235 803

Summa transaktioner med aktieägare 53 64 435 -235 64 253

Utgående balans per 31 december 2020 971 170 928 431 583 -310 403 293 079

Moderbolagets förändringar i eget kapital

2021 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK
Aktie- 

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Över-

kursfond

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2021 971 170 928 431 583 -310 403 293 079

Periodens resultat -45 344 -45 344

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 34 588 -34 588 -

Summa totalresultat för perioden 34 588 -79 932 -45 344

Transaktioner med aktieägare 

Konvertering av konvertibellån 138 131 677 131 815

Utnyttjande av teckningsoptioner 42 12 690 -2 883 9 849

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 132 208 819 208 951

Summa transaktioner med aktieägare 312 353 186 -2 883 350 615

Utgående balans per 30 september 2021 1 283 205 516 784 769 -393 218 598 350
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Belopp i TSEK Not
2021 

jul-sep
2020                

jul-sep
2021 

jan-sep
2020                

jan-sep
2020                

jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -15 871 -20 983 -45 344 -49 081 -70 944

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 5 146 8 660 15 502 19 899 31 806

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

-10 725 -12 323 -29 842 -29 182 -39 138

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -219 -1 480 -2 775 -6 150 -9 390

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 70 -417 329 2 234 1 486

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder -2 522 -721 -9 059 -2 562 3 712

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -2 671 -2 618 -11 505 -6 478 -4 192

Kassaflöde från den löpande verksamheten -13 396 -14 941 -41 347 -35 660 -43 330

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -5 117 - -7 954 - -

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -9 225 -7 420 -40 644 -35 932 -50 645

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -454 -578 -1 036 -1 968 -2 622

Kassaflöde från investeringsverksamheten -14 796 -7 998 -49 634 -37 900 -53 267

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - 208 951 43 477 106 927

Likvid från teckningsoptioner 6 360 - 9 849 - 804

Återbetalning av konvertibellån - - -691 - -

Upptagna konvertibellån - - - 100 000 100 000

Utgivna lån koncern -4 094 -2 170 -7 175 -5 138 -6 193

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 266 -2 170 210 934 138 339 201 538

Periodens kassaflöde -25 926 -25 109 119 953 64 779 104 941

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 287 457 126 525 141 578 36 637 36 637

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 261 531 101 416 261 531 101 416 141 578

Moderbolagets kassaflödesanalys
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Not 1 Allmän information 
Swedish Stirling AB (publ), ”Swedish Stirling”, organisationsnummer 556760–6602 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte 
i Göteborg med adress Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda, Sverige. 

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret, som för 
resultaträkning och kassaflöde representerar samma period föregående år och för balansräkning och eget kapital utgående balans av 
föregående år.

Not 2 Intäkter
 

Belopp i TSEK
2021 

jul-sep
2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Nettoomsättning 50 - 50 - -

Valutakursvinster 71 13 198 293 323

Övriga intäkter - 28 7 29 29 

Fakturerade kostnader - 3 - 18 18

Summa intäkter 121 44 255 340 370

Not 3 Finansiella kostnader 
Konvertibla skuldinstrument innehåller både en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent. Swedish Stirling har ett utestående 
konvertibellån om 100 000 TSEK (KV4). För detaljerade redovisningsprinciper för denna se not 2 – 2.16 i årsredovisningen 2020.

Swedish Stirling befinner sig i en expansionsfas där bolaget inte redovisat intäkter från försäljning av produkten.  
Eftersom risken anses vara större i ett bolag som ännu ej säkrat väsentliga säljvolymer jämfört med ett moget bolag, har även 
avkastningskraven justerats därefter. Mot bakgrund av detta har diskonteringsräntan 35% använts för att bestämma marknadsvärdet  
av låne- och optionskomponenten, samt ränteeffekten av periodens omvärdering av konvertibellån.

Noter

Belopp i TSEK
  2021 

jul-sep
 2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
 2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Ränta konvertibellån 4 780 13 463 18 686 30 323 44 250

Övriga räntekostnader 273 393 802 4 152 4 239

Värdeförändring derivat 1 320 - 3 104 - -

Summa finansiella kostnader 6 373 13 856 22 592 34 475 48 489

Under perioden januari till september 2021 betalades räntekostnader om 18 017 TSEK (20 098 TSEK).
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Not 4 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Belopp i TSEK
2021 

jul-sep
2020 

jul-sep
2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Diskonteringsränta konvertibellån 1 188 6 744 8 082 17 175 24 491

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 867 520 2 467 1 939 2 694

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar 2 340 - 2 340 - -

Inkurans i lager samt kasserat material 62 1 482 235 1 482 2 091

Värdeförändring av derivat 1 320 - 3 104 - -

Upplupna räntor 206 206 619 619 4 312

Orealiserade valutakursdifferenser 143 -20 -294 86 89

Summa 6 126 8 932 16 553 21 301 33 677

Not 5 Resultat per aktie

2021 
jul-sep

2020 
jul-sep

 2021 
jan-sep

 2020 
jan-sep

 2020 
jan-dec

Kronor

Resultat per aktie före utspädning -0,13 -0,24 -0,40 -0,56 -0,80

Resultat per aktie efter utspädning -0,13 -0,24 -0,40 -0,56 -0,80

Resultatmått som använts i beräkningen 
av resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare 
som används vid beräkning av resultat per aktie 
före och efter utspädning, TSEK

-16 778 -21 732 -46 213 -50 607 -72 877

Antal

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid 
beräkning av resultat per aktie före utspädning

126 458 383 91 768 961 115 224 904 90 135 880 91 020 971

Totalt vägt genomsnittligt antal stamaktier 
vid beräkning av resultat per aktie efter 
utspädning

126 458 383 91 768 961 115 224 904 90 135 880 91 020 971

Ingen effekt av utspädning då resultatet är negativt

 

Not 6 Väsentliga händelser efter periodens utgång 
Styrelsen för Swedish Stirling utser Dennis Andersson till ny VD i bolaget. Dennis tillträder tjänsten den 15 november 2021.
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Not 7 Finansiella nyckeltal 
Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS, presenterar Swedish Stirling finansiella nyckeltal som inte definieras 
enligt IFRS, till exempel soliditet och kassalikviditet. Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat och prestationsindikationer för 
investerare och andra användare av delårsrapporten. De alternativa nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning 
för, den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. Swedish Stirling-koncernens definitioner av dessa mått som inte 
definieras enligt IFRS beskrivs i denna not.

Nyckeltal Definition Syfte

Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt i förhållande till
eget kapital.

Nyckeltalet visar vilken avkastning som 
ges på ägarnas investerade kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av 
balansomslutningen.  

Soliditet är relevant för investerare och 
andra intressenter som vill bedöma 
bolagets finansiella stabilitet och 
förmåga att klara sig på lång sikt.

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager 
dividerat med kortfristiga skulder 
inklusive föreslagen utdelning.

Nyckeltalet ger en uppfattning om 
företagets betalningsberedskap på 
kort sikt. Vid en kassalikviditet
om 100% klarar företaget av att
betala alla sina kortfristiga skulder.

Belopp i TSEK
  2021 

jan-sep
 2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Resultat efter skatt -46 213 -50 607 -72 877

Summa eget kapital 597 487 251 197 293 225

Avkastning på eget kapital -8% -20% -25%

Avstämning mellan IFRS och nyckeltalsbegrepp

Belopp i TSEK
  2021 

jan-sep
 2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Summa eget kapital 597 487 251 197 293 225

Summa eget kapital och skulder 693 391 453 867 513 449

Soliditet 86% 55% 57%

Belopp i TSEK
  2021 

jan-sep
 2020 

jan-sep
2020 

jan-dec

Summa omsättningstillgångar 290 936 133 110 161 355

Avgår lager och pågående arbete -24 102 -29 050 -17 718

Summa 266 834 104 060 143 637

Summa kortfristiga skulder 10 951 8 982 146 805

Kassalikviditet 2437% 1159% 98%
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Belopp i TSEK
 2021 

jan-sep
2020 

jan-sep
 2020 

jan-dec

Lönsamhet

Intäkter och aktiverat arbete 45 879 37 758 53 395

Rörelseresultat -22 542 -15 299 -22 951

Resultat efter skatt -46 213 -50 607 -72 877

Avkastning på eget kapital * -8% -20% -25%

Kapitalstruktur

Soliditet i % * 86% 55% 57%

Kassalikviditet * 2437% 1159% 98%

Vägt genomsnitt av utestående aktier 115 224 904 90 135 880 91 020 971

-        Utestående optioner (**) - 4 640 000 4 290 000

-        Konvertibler (***) 10 000 000 23 250 502 23 250 502

Antal aktieägare (**) 16 301 8 448 10 402

Resultat per aktie -0,40 kr -0,56 kr -0,80 kr

Resultat per aktie efter utspädning -0,40 kr -0,56 kr -0,80 kr

Utdelning per aktie - - -

Personal

Medeltal anställda 46 34 34

Personalkostnader 32 394 24 699 34 593

(*) Se not 7 för definitioner
 
(**) Per balansdagen

(***)  Beräknat antal baserat på konverteringskursen STRLNG KV2: 10,0 kr per aktie, 
KV3: 9,0 kr per aktie och KV4: 8,0 kr per aktie.

Nyckeltal för koncernen
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Rörelseintäkter Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar.

Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt.

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital.

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder 
inklusive föreslagen utdelning.

Vägt genomsnittligt antal 
utestående aktier

Utestående aktier vid periodens början justerat med nyemitterade aktier 
under perioden multiplicerat med tidvägningsfaktor.

Potentiella aktier hänförliga till 
utestående optioner

Utestående optioner vid periodens slut omräknat till potentiella aktier.

Resultat per aktie Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av utestående aktier 
och potentiella aktier hänförliga till utestående optioner och konvertibler.

Utdelning per aktie Beslutad utdelning per berättigad aktie.

Medelantalet anställda Genomsnitt antal anställda under perioden.

Personalkostnader
Personalkostnader under perioden inkluderande löner, andra ersättningar 
och sociala kostnader.

Nyckeltalsdefinitioner
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