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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, är 
en unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur 
industriella restgaser och värme, och omvandla denna till 100 
procent koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet.

Swedish Stirling i korthet

• Swedish Stirling offentliggjorde tilläggsprospekt 
avseende företrädesemissionen.

• Swedish Stirling offentliggjorde utfallet i företrädes
emissionen.

• Swedish Stirling har för avsikt att byta från Nasdaq First 
North Premier till Nasdaq First North och därmed övergå 
till halvårsrapportering.

• Genom företrädesemissionen som avslutades den  
31 januari 2023 tecknades aktier motsvarande cirka  
12,2 procent av de i emissionen erbjudna stamaktierna, 
varvid Bolaget tillfördes en bruttoemissionslikvid om 
cirka 24,3 MSEK före transaktionskostnader.

Bolaget saknar vid rapportens utgivande likviditet och 
kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare under de  
närmaste 12 månaderna. Bolaget genomför omfattande  
kostnadsbesparingar bland annat i form av personalned 
dragningar och ett pågående arbete med att omförhandla 
alternativt avsluta flertalet av Bolagets leverantörsavtal och  
att avveckla verksamheten i Sydafrika. Styrelsens och led 
ningens bedömning är att Bolagets kassa kommer att  
vara förbrukad om ca fyra månader om inte nytt kapital  
tillförs. Styrelsen och ledningen bedömer inte att det finns  
realistiska förutsättningar för Bolaget att genomföra ytter 
ligare kapitalökning eller finna annan finansieringslösning 
som skulle krävas för att säkerställa fortsatt drift. I den 
bedömningen har ledningen och styrelsen även vägt 
in möjligheter till ändrad affärsmodell och strategiska 
partnerskap för att möjliggöra finansiering och verk 
samhetens fortlevnad.

Mot ovanstående bakgrund har styrelsen den 19 februari 
2023 föreslagit en ordnad avveckling av verksamheten 
genom frivillig likvidation av Bolaget samt beslutat att låta 
aktieägarna ta ställning till ett förslag till frivillig likvidation 

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

vid en extra bolagsstämma. Med hänsyn till Bolagets 
situation och kvarvarande skulder är Bolagets preliminära 
bedömning att utskiftningen på aktierna inom ramen för ett 
likvidationsförfarande kommer att vara mycket begränsad eller  
kan komma att helt utebli. Detta förhållande antas rimligtvis 
återspeglas vid prissättningen av Bolagets aktier.

Med anledning av styrelsens förslag till avveckling av 
verksam heten har rapporten inte upp rättats enligt fort
levnads principen utan med hänsyn till till gångarnas netto
försäljnings värde med åt följande förlust vid ned skrivningar  
av materiella anläggnings tillgångar och immateriella till gångar.  
Som en följd härav har styrelsen den 20 februari 2023 beslutat  
att upp rätta en kontroll balans räkning enligt aktie bolagslagens  
regler för att pröva om Bolagets eget kapital understiger 
häften av det registrerade aktiekapitalet.

I syfte att minska kostnaderna för Bolaget har ett beslut 
fattats av styrelsen om att påbörja arbete för ett byte av 
noteringen av Bolagets aktier från Nasdaq First North 
Premiersegmentet till att tills vidare noteras inom det 
ordinarie segmentet inom Nasdaq First North Growth 
Market samt att begränsa omfattningen av kommande 
årsredovisning liksom övriga finansiella rapporter utan att 
inskränka de delar som erfordras enligt lag och regelkrav.

Ovan är en del av avsnittet “Risker och osäkerhets
faktorer” som går att läsa mer om på sidan 7.

Det faktum att bolaget ej upprättat rapporten enligt fort 
levnads principen har inneburit nedskrivningar av såväl  
immateriella tillgångar, materiella tillgångar, lager och  
nyttjanderättstillgångar samt omvärdering av konvertibel 
lånet. Den totala effekten av dessa nedskrivningar/om 
värderingar på resultat före skatt uppgår till 276 MSEK.

• Swedish Stirling säger upp verkställande direktörens 
anställning av kostnadsskäl och beslutar att upprätta 
kontrollbalansräkning.

Swedish Stirlings vision är att etablera stirlingteknologin 
som det bästa alternativet för lokal och hållbar produktion 
av elektricitet. Bolaget listades 2016 och är sedan november 
2020 noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.
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• Vid en extra bolagsstämma i Swedish Stirling AB den  
28 november 2022 beslutades att bemyndiga styrelsen 
att fatta beslut om nyemission av stamaktier med före 
trädesrätt för Bolagets aktieägare. Det totala antalet 
aktier som kan komma att emitteras med stöd av  
bemyndigandet ska uppgå till det antal aktier som 
motsvarar en emissionslikvid om cirka 200 miljoner 
kronor och ska rymmas inom aktiekapitalets gränser.  
Vidare beslutade stämman, med samtycke från 
konvertibelinnehavarna, att ändra villkoren för 
konvertibler 2020/2025 (KV4).

• Styrelsen för Swedish Stirling AB beslutade, med  
stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman 
som hölls den 28 november 2022, att genomföra en 
nyemission av stamaktier om cirka 200 MSEK före 
transaktionskostnader med företrädesrätt för Bolagets 
befintliga aktieägare för att finansiera serieproduktion  
och kommersiell utrullning av PWR BLOK.

• Innehavare av konvertibler 2020/2025 (”KV4”) i Swedish 
Stirling AB påkallade konvertering av 50 MSEK, mot 
svarande 50 procent av det totala utestående låne 
beloppet under KV4, till stamaktier i Bolaget, i enlighet 
med tidigare ingångna konverteringsåtaganden. Genom 
konverteringen emitteras sammanlagt 44 247 787 nya 
stamaktier i Bolaget till en konverteringskurs om 1,13 SEK.

• Swedish Stirling fick en patentansökan beviljad för 
lösningen att använda PWR BLOK för att återvinna 
energi ur industriella restgaser.

• Swedish Stirling offentliggjorde att möjligheten till ett 
produktförsäljningsavtal med Glencore i Sydafrika är 
osannolikt. Bakgrunden var att avtalet med Glencore, 
som skrevs i april 2021, vid en närmare affärsmässig 
granskning inte visat sig hålla för de nödvändiga villkor 
som bolaget behöver för att kunna finansiera och leverera  
våra produkter. De slutliga villkor som Glencore krävde  
inklusive ekonomiska garantier för att ingå ett produkt
försäljningsavtal var inte möjliga för bolaget att acceptera.

• Styrelsen beslutade därför att förlänga tecknings
perioden i företrädesemissionen till den 31 januari 2023 
samt att avstå från att göra gällande de tecknings och 
garantiåtaganden som erhållits från ett antal befintliga 
aktieägare och externa investerare. Det ger investerare 
som tecknat sig för aktier i företrädesemission rätten 
att återkalla sin teckning.

• Styrelsen för Swedish Stirling AB gav VD och ledning 
mandat att sänka Bolagets kostnader signifikant för 
att förlänga rörelsekapitalet så länge som möjligt 
parallellt med att aktivt söka möjligheter för strategiska 
partnerskap som kan finansiera verksamheten framåt.

Fjärde kvartalet
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• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 122 TSEK 
(73 TSEK). Totala intäkter samt aktiverat arbete för året 
var 11 962 TSEK (67 115 TSEK). 

•  Resultatet per aktie före utspädning för året var  
4,95 SEK (0,59 SEK). 

•  Vid en extra bolagsstämma den 21 mars 2022 
beslutades att ändra bolagsordningen i enlighet  
med styrelsens förslag. De beslutade ändringarna 
innefattar bland annat nya gränser för Bolagets aktie 
kapital och antal aktier samt att en bestämmelse om 
aktieslag införs i bolagsordningen, varigenom aktier ska 
kunna ges ut i två serier, stamaktier och preferensaktier. 
Befintliga utestående aktier i Bolaget ska vara stamaktier.  
Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta 
om nyemission av preferensaktier vid ett eller flera till 
fällen under tiden fram till nästa årsstämma den 21 april  
2022, med eller utan avvikelse från aktieägarnas före 
trädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst  
1 100 000 preferensaktier. 

•  Swedish Stirling anställde Jonas Hedelin som ny Chief  
Financial Officer (CFO) och medlem i Bolagets lednings 
grupp. Jonas tillträdde tjänsten som CFO den 15 augusti.

Januari  december

• Signifikanta investeringar gjordes i fabriken i Sibbhult för 
att hantera serietillverkning med tillhörande tester innan 
leverans. 

• Förhandlingar med Samancor avseende smältverket 
TC avbröts med hänsyn till att Swedish Stirling inte fick 
nödvändiga villkor för att kunna skriva ett kontrakt. 

• Styrelsen för Swedish Stirling beslutade, med stöd  
av bemyndigande från årsstämman den 21 april 2022,  
att genomföra ett erbjudande av nyemitterade preferens 
aktier om cirka 100 MSEK för att finansiera produktionen 
och installationen av PWR BLOK vid Glencores smältverk  
Lion i Steelport, Sydafrika. Styrelsen för Swedish Stirling  
beslutade dock under september månad att återkalla  
erbjudandet med anledning av rådande marknads
förhållanden.

•  Bolaget beslutade under oktober månad om en ned 
skrivning av utvecklingskostnader primärt relaterad till 
PWR BLOK Generation 1 och Generation 2 om totalt 
cirka 204 MSEK.
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Belopp i TSEK
2022  

oktdec
2021  

oktdec
2022  

jandec
2021  

jandec

Nettoomsättning 13 22 122 73

Aktiverat arbete för egen räkning  21 112 10 775 66 736

Rörelseresultat 306 555 15 362 612 827 37 903 

Resultat efter skatt 313 114 23 107 634 320 69 319 

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK 2,44 0,18 4,95 0,59 

Soliditet, % * 49% 84% 49% 84% 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 699 5 961 166 389 47 397 

Periodens kassaflöde 61 867 28 075 196 371 98 888

Likvida medel 39 289 235 495 39 289 235 495

(*) Se not 7 för definition

Finansiellt sammandrag
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Kommentarer till periodens  
Resultat och Balansräkning

Fjärde kvartalet
Koncernens rörelseintäkter samt aktiverat arbete för fjärde 
kvartalet uppgick till 415 TSEK (21 235 TSEK). Den stora 
avvikelsen mot f g år beror på att vi inte längre aktiverar 
arbete för egen räkning. Nettoomsättningen uppgick till  
13 TSEK (22 TSEK) vilken är relaterad till energikonvertering 
på pilotanläggningen TC Smelter. Resultat efter finansiella 
poster var –318 275 TSEK (22 313 TSEK). Den primära 
anledningen till förändringen i kvartalets resultat jämfört  
med föregående år var främst hänförligt till nedskrivningar  
av balanserade utvecklingskostnader relaterade till utveckling 
av stirlingmotorn och PWR BLOK generation 3. Bolaget har 
under perioden även gjort betydande nedskrivningar av 
lager och materiella tillgångar. Under kvartalet minskade de 
balanserade utvecklingskostnaderna med 394 881 TSEK 
(13 716 TSEK). Likvida medel minskade under kvartalet 
med –61 867 TSEK (28 075 TSEK) till följd av löpande 
omkostnader samt uppbyggnad av lager.

Januari – december
Koncernens rörelseintäkter samt aktiverat arbete för året 
uppgick till 11 962 TSEK (67 115 TSEK) och utgjordes i 
huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning relaterat  
till produktutveckling av PWR BLOK generation 3 om totalt  
10 775 TSEK (66 736 TSEK). Nettoomsättningen uppgick till 
122 TSEK (73 TSEK) vilket är relaterat till energikonvertering 
på pilotanläggningen TC Smelter. Resultat efter finansiella 
poster var –638 452 TSEK (67 404 TSEK). Den negativa 
förändringen i periodens resultat jämfört med föregående 
år var främst hänförligt till nedskrivningar av de balanserade 
utvecklingskostnaderna i samband med både Q3 samt 
Q4rapporterna, men även pga betydande nedskrivningar  
av lager och materiella tillgångar. Övriga externa kostnader  
var högre jämfört med föregående år främst till följd av 
konsult och juridiska tjänster relaterat till nyemission  
och förberedelser inför byte av lista på Nasdaq.

Vid periodens utgång uppgick de balanserade utvecklings 
kostnaderna till 0 TSEK (394 881 TSEK). Minskningen i de  
balanserade utvecklingskostnaderna jämfört med föregående  
år beror på nedskrivningar av utvecklingskostnader för PWR 
BLOK. Koncernens likvida medel på balansdagen uppgick 
till 39 289 TSEK (235 495 TSEK) och minskade under året 
primärt p g a stora inköp av komponenter för att börja 
producera PWR BLOK och personalkostnader samtidigt  
som Bolaget inte tillförts några likvida medel under året. Varu 
lagret minskade jämfört med föregående år om 19 090 TSEK 
(12 356 TSEK). Kortfristiga skulder minskade med 1 129 TSEK  
(125 860 TSEK) till följd av nedskrivningar under fjärde kvartalet.

Förändringar i eget kapital

Fjärde kvartalet
Koncernens egna kapital minskade med 277 612 TSEK 
(22 946 TSEK) under kvartalet till följd av periodens 
negativa resultat orsakat av stora nedskrivningar av 
Bolagets tillgångar. och ökade samma kvartal före 
gående år till följd av en riktad nyemission i fjärde  
kvartalet.

Januari – december
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 
25 503 TSEK (574 541 TSEK). Under året minskade 
bolagets egna kapital med 600 044 TSEK (281 316 
TSEK). Minskningen av eget kapital var främst hänförlig 
till nedskrivningar av Bolagets utvecklingskostnader. På 
balansdagen fanns 172 667 040 (128 349 253) utestående 
aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr.

Kassaflöde 

Fjärde kvartalet 
Kvartalets kassaflöde uppgick till 61 867 (28 075 TSEK). 
Kassaflödeseffekten av förändringen i rörelsekapitalet 
uppgick till 33 729 TSEK (1 519 TSEK).

Januari – december
Årets kassaflöde uppgick till 196 371 TSEK (93 888 TSEK) 
främst p g a ett kraftigt negativt resultat. Kassaflödeseffekten 
av för ändringen i rörelsekapitalet uppgick till 74 149 TSEK  
(11 380 TSEK). Koncernens likvida medel uppgick vid 
perioden slut till 39 289 TSEK (235 495 TSEK).
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Moderbolaget

Fjärde kvartalet
Moderbolagets rörelseintäkter samt aktiverat arbete 
under kvartalet uppgick till 59 TSEK (19 817 TSEK). 
Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till  TSEK  
( TSEK) och resultatet efter finansiella poster uppgick  
till –314 343 TSEK (21 713 TSEK). 

De balanserade utvecklingskostnaderna var 0 TSEK  
(12 338 TSEK) under kvartalet. Likvida medel minskade  
med 60 988 TSEK (28 062 TSEK) under kvartalet primärt 
p g a inköp av komponenter för att börja producera PWR 
BLOK, personalkostnader samt övriga externa kostnader  
för bl a emissioner. För övriga kommentarer till kvartalet  
för moderbolaget se samma förklaringsposter som  
för koncernen.

Januari – december
Moderbolagets rörelseintäkter samt aktiverat arbete 
under året uppgick till 11 315 TSEK (61 703 TSEK). Netto
omsättningen för perioden uppgick till  TSEK ( TSEK) och 
resultatet efter finansiella poster uppgick till 631 076 TSEK 
(67 055 TSEK). 

Vid årets utgång uppgick de balanserade utvecklings
kostnaderna till 0 TSEK (381 881 TSEK). Likvida medel 
uppgick vid årets utgång till 38 318 TSEK (233 469 TSEK). 
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 tidigare 
planerade noteringen på Nasdaq Main Market. Uppdraget 
löper till den 31 mars 2023. Under året 2022 har Gunilla 
Spongh fakturerat 30 TSEK (65 TSEK) för dessa tjänster.

Personal och Organisation

Antalet anställda vid årets utgång uppgick till 47 varav 10 i 
Sydafrika. Vid föregående års utgång uppgick antal anställda 
till 51, varav 11 i Sydafrika.

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 2021.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2022 till 172 667,04 
kronor fördelade på 172 667 040 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.

Antal aktier

Ingående balans per 1 januari 2021 97 118 961

Konvertering konvertibellån 13 770 292 

Utnyttjande av teckningsoptioner 4 290 000 

Nyemission 13 240 000

Utgående balans  
per 31 december 2021

128 419 253

Konvertering konvertibellån 44 247 787

Utgående balans  
per 31 december 2022

172 667 040



7Swedish Stirling AB (publ) |  Kvartal 4, 2022 Swedish Stirling AB

Teckningsoptionsprogram

Konvertibler 2020/2025 (KV4)
Den 7 mars 2020 beslutade styrelsen för Swedish Stirling  
att ta upp ett konvertibellån om 100 MSEK, genom emission  
av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.  
Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma den  
8 april 2020. Vid en extra bolagsstämma den 28 november 
2022 beslutades att ändra villkoren för konvertiblerna på  
det sätt som framgår av styrelsens förslag till stämman  
(se https://swedishstirling.com/investerare/
konvertibelemissioner/kv4/). 

Den 12 december 2022 offentliggjorde Swedish  
Stirling att konvertibelinnehavare av KV4, i enlighet  
med tidigare ingångna konverteringsåtaganden, hade 
påkallat konvertering av 50 procent av det totala ute 
stående lånebeloppet under KV4, motsvarande 50  
MSEK, till nya stamaktier i bolaget.

Efter konverteringen uppgår konvertibellånet till 50 MSEK. 
Konvertering av återstående 50 000 000 konvertibler kan  
enligt villkoren påkallas av konvertibelinnehavare från och  
med den 22 december 2022 till och med den tionde bank 
dagen före lånets slutförfallodag till en konverteringskurs  
om inledningsvis 8 SEK före omräkning enligt villkoren.

De fullständiga villkoren för konvertiblerna och övrig relevant 
dokumentation finns tillgänglig på https://swedishstirling.com/ 
investerare/konvertibelemissioner/kv4/.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Swedish Stirlings verksamhet består huvudsakligen av 
att utveckla och kommersialisera ny teknologi baserad 
på Stirlingmotorer. Bolagets utveckling hanterar därmed 
tekniska, kommersiella, finansiella och regulatoriska risker.  
För mer utförlig information kring risker hänvisas till års 
redovisningen för 2021 samt bolagsbeskrivningen som finns 
tillgängliga på Bolagets hemsida www.swedishstirling.com.

Rysslands angrepp på Ukraina under första kvartalet 2022 
innebar en generellt ökad oro och allmän osäkerhet i världen 
med bland annat ökade varupriser, högre energikostnader, 
inflation och ekonomisk stagnation som följd. Swedish Stirling  
har idag ingen affärsverksamhet, samarbetspartners eller 
underleverantörer i länderna som är direkt inblandade i 
kriget. Några av Bolagets underleverantörer har aviserat 
leveransförseningar som en konsekvens av det pågående 
kriget. 

Finansieringsrisk definieras som risken för att finansiering 
av verksamheten är svår och/eller dyr att erhålla. Styrelsens 
beslut att inte genomföra en nyemission av preferensaktier 
i september 2022 har haft som följd att det skapats ett 
stort varulager som bolaget med kort varsel inte lyckats 
finna finansiering eller köpare av. Skälet till det är likviditets
relaterat med hänsyn till att företaget producerat ett antal 
PWR BLOK och ett stort antal motorer samt även lager 
för fortsatt produktion. Det var baserat på ett avtal som 
skrevs med Glencore i april 2021. Efter revidering av det 
avtalet under 2022 enades parterna om att omförhandla 
tjänsteavtalet till ett produktförsäljningsavtal. I samband 
med det så bytte bolaget affärsmodell till att sälja produkter 
eftersom tjänstemodellen som avtalet var baserat på var för 
kapitalkrävande.

Under slutet av december 2022 informerade Bolaget att ett 
sådant produktförsäljningsavtal med Glencore var osannolikt 
att nå med för Bolaget tillräckligt bra villkor. Bakgrunden var  
att avtalet med Glencore, som skrevs i april 2021, vid en 
närmare affärsmässig granskning inte visat sig hålla för de  
nödvändiga villkor som bolaget behöver för att kunna finansiera  
och leverera våra produkter. De slutliga villkor som Glencore 
krävde inklusive ekonomiska garantier för att ingå ett produkt 
försäljningsavtal var inte möjliga för bolaget att acceptera. 

Styrelsens beslut var då att förlänga teckningsperioden i 
företrädesemissionen till den 31 januari 2023 med möjlighet 
för investerare att återkalla gjord teckning samt att avstå från  
att göra gällande de tecknings och garantiåtaganden som 
erhållits från ett antal befintliga aktieägare och externa 
investerare.
 
I december 2022 påkallade innehavare av konvertibler 
serie 2020/2025 konvertering motsvarande hälften av det 
totala utestående lånebeloppet, varefter det återstående 
lånebeloppet under konvertibeln uppgår till 50 MSEK.

Risker avseende värdering av  
materiella och immateriella tillgångar 
Värderingen av materiella och immateriella tillgångar inne 
håller en hög grad av bedömning, inklusive antaganden om 
möjliga intäkter från potentiella framtida köpare. Det finns 
därför en risk att dessa antaganden visar sig felaktiga,  
vilket skulle resultera i att Swedish Stirling kan komma  
att behöva omvärdera dessa antaganden.
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Risker avseende värdering av lager
Värderingen av lager baseras innehåller en hög grad av 
bedömning, inklusive antaganden om möjliga intäkter från 
potentiella framtida köpare. Det finns därför en risk att dessa 
antaganden visar sig felaktiga, vilket skulle resultera i att 
Swedish Stirling kan komma att behöva omvärdera dessa 
antaganden.

Väsentliga händelser efter balansdagens utgång
Genom företrädesemissionen som avslutades den 31 januari 
2023 tecknades aktier motsvarande cirka 12,2 procent av de  
i emissionen erbjudna stamaktierna, varvid Bolaget tillfördes  
en bruttoemissionslikvid om cirka 24,3 MSEK före transaktions 
kostnader.

Det innebär att Bolaget vid rapportens utgivande saknar 
likviditet och kassaflöde för att kunna driva bolaget vidare 
under de närmaste 12 månaderna. Bolaget genomför 
omfattande kostnadsbesparingar bland annat i form av 
personalneddragningar och ett pågående arbete med 
att omförhandla alternativt avsluta flertalet av Bolagets 
leverantörs avtal och att avveckla verksamheten i Sydafrika. 
Styrelsens och ledningens bedömning är att Bolagets kassa  
kommer att vara förbrukad om ca fyra månader om inte nytt  
kapital tillförs. Styrelsen och ledningen bedömer inte att det  
finns realistiska förutsättningar för Bolaget att genomföra 
ytterligare kapitalökning eller finna annan finansierings
lösning som skulle krävas för att säkerställa fortsatt drift.  
I den bedömningen har ledningen och styrelsen även vägt  
in möjligheter till ändrad affärsmodell och strategiska partner 
skap för att möjliggöra finansiering och verksamhetens 
fortlevnad.

Mot ovanstående bakgrund har styrelsen den 19 februari 
2023 föreslagit en ordnad avveckling av verksamheten genom  
frivillig likvidation av Bolaget samt beslutat att låta aktieägarna  
ta ställning till ett förslag till frivillig likvidation vid en extra 
bolagsstämma. Styrelsen beslutade också att säga upp 
verkställande direktörens anställning av kostnadsskäl och 
beslutade att upprätta kontrollbalansräkning.
 

Med hänsyn till Bolagets situation och kvarvarande skulder är  
Bolagets preliminära bedömning att utskiftningen på aktierna 
inom ramen för ett likvidationsförfarande kommer att vara 
mycket begränsad eller kan komma att helt utebli. Detta 
förhållande antas rimligtvis återspeglas vid prissättningen  
av Bolagets aktier.

Med anledning av styrelsens förslag till avveckling av verk 
samheten har rapporten inte upprättats enligt fortlevnads 
principen utan med hänsyn till tillgångarnas nettoförsäljnings
värde med åtföljande förlust vid nedskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar. Som en 
följd härav har styrelsen den 20 februari 2023 beslutat att 
upprätta en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagens 
regler för att pröva om Bolagets eget kapital understiger 
hälften av det registrerade aktiekapitalet.

I syfte att minska kostnaderna för Bolaget har ett beslut 
fattats av styrelsen om att påbörja arbete för ett byte av 
noteringen av Bolagets aktier från Nasdaq First North 
Premiersegmentet till att tills vidare noteras inom det 
ordinarie segmentet inom Nasdaq First North Growth 
Market samt att begränsa omfattningen av kommande 
årsredovisning liksom övriga finansiella rapporter utan att 
inskränka de delar som erfordras enligt lag och regelkrav.

Revision

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning  
av Bolagets revisorer.
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Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Års redovisnings 
 lagen och IAS 34 Delårsrapportering. Om det finns särskilda  
skäl kan avvikelse ske från vissa grundläggande principer 
och en sådan situation kan vara då fortsatt drift ej bedöms 
föreligga. Eftersom företagsledningen bedömer att förut
sättningarna för fortsatt drift ej längre föreligger, vilket även 
framgår av riskavsnittet ovan, har rapporten upprättats  
med undantag för fortlevnadsprincipen i 2 kap 4 § punkt 
1. Värdering av tillgångar och skulder med anledning av att 
fortsatt drift ej bedöms föreligga, beskrivs nedan.

Bolagets tillgångar har värderats utifrån deras förväntade 
nettoförsäljningsvärde. I praktiken innebär detta att kort 
fristiga fordringar har värderats till sitt nominella belopp 
då detta anses motsvara nettoförsäljningsvärdet, och 
immateriella och materiella anläggningstillgångar, lager 
och nyttjanderättstillgångar har värderats till det bedömda 
försäljningsvärdet med avdrag för försäljningskostnader. 
Uppskjuten skatt som är direkt hänförlig till dessa tillgångar 
har värderats utifrån den underliggande tillgångens netto
försäljningsvärde. 

Bolagets konvertibellån värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Redovisningsprinciper avseende  
finansiella instrument till verkligt värde
Swedish Stirling har under året tecknat ett valutaoptions 
avtal vilket utgör ett finansiellt instrument som redovisas till 
verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar i 
denna kategori består av derivat. Samtliga derivat redo 
visas till verkligt värde i balansräkningen. Bolaget tillämpar  
i dagsläget inte säkringsredovisning varför samtliga derivat 
instrument 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 värdehierarkin 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 redovisnings
principer hänvisas till årsredovisningen 2021, som finns 
tillgänglig på Bolagets hemsida.
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Belopp i TSEK Not
2022  

oktdec
2021  

oktdec
2022  

jandec
2021  

jandec

Nettoomsättning 2 13 22 122 73

Aktiverat arbete för egen räkning  21 112 10 775 66 736

Övriga rörelseintäkter 2 402 101 1 065 306

Summa  415 21 235 11 962 67 115

Råvaror och förnödenheter 89 670 4 413 108 493 18 951

Övriga externa kostnader 13 465 8 955 33 776 25 537

Personalkostnader 12 333 14 690 49 870 47 085

Avskrivningar av materiella anläggnings 
tillgångar och nyttjanderättstillgångar

1 124 982 4 243 3 449

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar  11 603 7 377 44 518 9 717

Realiserad förlust på materiella anläggningstillgångar 88 88

Nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader  155 666 359 994

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 14 035 14 035

Övriga rörelsekostnader 596 92 1 382 191

Nedskrivning av nyttjanderättstillgångar 8 478 8 478

Summa  -306 970 -36 597 -624 789 -105018

Rörelseresultat  -306 555 -15 362 -612 827 -37 903

Finansiella intäkter 0 0 5 954 5

Finansiella kostnader 3 11 720 6 951 31 579 29 506

Finansiella poster - netto  -11 720 -6 951 -25 625 -29 501

Resultat efter finansiella poster  -318 275 -22 313 -638 452 -67 404

Skatt 5 161 794 4 132 1 915

Periodens resultat  -313 114 -23 107 -634 320 -69 319

Övrigt totalresultat:

Poster som kan komma att  
omklassificeras till periodens resultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning  
av utländska verksamheter

1 221 160 3 20

Övrigt totalresultat för perioden 1 221 160 3 20

Summa totalresultat för perioden -311 893 -22 947 -634 317 -69 299

Koncernens rapport över  
resultat och övrigt totalresultat

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:

Belopp i kronor
2022 

 oktdec
2021  

oktdec
2022  

jandec
2021  

jandec

Resultat per aktie före utspädning 2,44 0,18 4,95 0,59

Resultat per aktie efter utspädning 2,44 0,18 4,95 0,59
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TILLGÅNGAR

Belopp i TSEK Not 20221231 20211231

  

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 0 394 881

Summa 0 394 881

Materiella anläggningstillgångar  

Nedlagda utgifter på annans fastighet  564

Maskiner och andra tekniska anläggningar  10

Inventarier, verktyg och installationer  1 500 4 315

Fordon  658

Summa 1 500 5 547

Nyttjanderättstillgångar 0 10 268

Finansiella anläggningstillgångar   

Derivatinstrument  3 723

Andra långfristiga fordringar  37

Summa - 3 760

Uppskjuten skattefordran 67 34

Summa anläggningstillgångar 1 567 414 490

Omsättningstillgångar   

Varulager 8 355 27 445

Summa 8 355 27 445

Kortfristiga fordringar   

Aktuell skattefordran 1 176 2 521

Övriga fordringar 695 600

Förutbetalda kostnader 980 1 275

Likvida medel 39 289 235 495

Summa omsättningstillgångar 50 495 267 336

SUMMA TILLGÅNGAR 52 062 681 826

Koncernens balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i TSEK Not 20221231 20211231

 

Eget kapital

Aktiekapital 1 727 1 284

Övrigt tillskjutet kapital 819 720 784 769

Reserver 3 3

Balanserat resultat inklusive periodens resultat 846 947 211 509

Summa eget kapital hänförligt  
till moderbolagets aktieägare

-25 503 574 541

Långfristiga skulder

Konvertibellån 41 099 64 075

Leasingskulder 6 650 8 166

Övriga långfristiga lån 10 000 10 000

Summa 57 749 82 241

Uppskjuten skatteskuld 0 4 099

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 656 7 557

Leasingskulder 1 936 1 946

Övriga kortfristiga skulder 4 452 5 578

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 772 5 864

Summa 19 816 20 945

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 062 681 826

Koncernens balansräkning
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Koncernens förändringar i eget kapital

2021 EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

Belopp i TSEK
Aktie

kapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat ink. 

periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

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

Periodens resultat 69 319 69 319

Övrigt totalresultat för perioden 20 20

Summa totalresultat för perioden 20 -69 319 -69 299

Transaktioner med aktieägare 

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 138 131 677 131 815

Utnyttjande av teckningsoptioner 43 12 690 2 884 9 849

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 132 208 819 208 951

Summa transaktioner med aktieägare 313 353 186 - -2 884 350 615

Utgående balans per 31 december 2021 1 284 784 769 -3 -211 509 574 541

2022 EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERBOLAGETS AKTIEÄGARE

Belopp i TSEK
Aktie

kapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat ink. 

periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2022 1 284 784 769 3 211 509 574 541

Periodens resultat 639 445 639 445

Övrigt totalresultat för perioden  

Summa totalresultat för perioden - -634 320 -634 320

Transaktioner med aktieägare 

Konvertering av konvertibellån 443 34 951 35 395

Utnyttjande av teckningsoptioner

Nyemission, netto efter transaktionskostnader

Justering 1 119 1 119

Summa transaktioner med aktieägare 443 34 951 -1 119 34 276

Utgående balans per 31 december 2022 1 727 819 720 -3 -846 947 -25 503
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Belopp i TSEK Not
2022  

oktdec
2021  

oktdec
2022  

jandec
2021  

jandec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 318 273 22 313 638 452 67 404

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4 298 303 14 883 546 212 31 387

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av rörelsekapital

-19 970 -7 480 -92 240 -36 017

 

Ökning () /Minskning (+) av varulager 23 844 3402 68 840 6 193

Ökning () /Minskning (+) av rörelsefordringar 2 944 563 515 643

Ökning (+) /Minskning () av rörelseskulder 12 829 4 358 4 794 4 544

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -33 729 1 519 -74 149 -11 380

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -53 699 -5 961 -166 389 -47 397

 

Investeringsverksamheten    

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   223 7 954

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  21 092 10 776 65 656

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 6 657 612 17 893 1 717

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 657 -21 704 -28 446 -75 327

 

Finansieringsverksamheten    

Konvertering konvertibel lån    

Nyemission 208 951

Likvid från teckningsoptioner    9 849

Amortering av leasingskuld 382 410 1 536 1 497

Återbetalning av konvertibellån    691

Lösen av derivatinstrument 3 623   

Konvertibellån 4752   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 511 -410 -1 536 216 612

Periodens kassaflöde -61 867 -28 075 -196 371 93 888

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 100 952 263 555 235 495 141 631

Kursdifferens i likvida medel 32 15 165 24

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 39 289 235 495 39 289 235 495

Koncernens kassaflödesanalys
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Belopp i TSEK
2022  

oktdec
2021  

oktdec
2022  

jandec
2021  

jandec

Nettoomsättning    

Aktiverat arbete för egen räkning  19 695 10 775 61 399

Övriga rörelseintäkter 59 122 540 304

Summa 59 19 817 11 315 61 703

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter 86 251 4 413 101 674 17 838

Övriga externa kostnader 10 228 9 603 37 112 27 850

Personalkostnader 12 601 13 373 45 215 43 397

Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 11 196 455 43 083 1 735

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 639 7 338 2 268 9 566

Realiserad förlust på materiella anläggningstillgångar  88  88

Nedskrivning balanserade utvecklingskostnader 145 245 349 573

Nedskrivning materiella anläggningstillgångar 12 607 12 607

Övriga rörelsekostnader 114 34 617 112

Summa -302 831 -35 304 -592 149 -100 586

Rörelseresultat -278 594 -15 487 -580 834 -38 883

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 255 220 5 176 812

Räntekostnader och liknande resultatposter 35 494 6 446 55 418 28 984

Resultat från finansiella poster -35 749 -6 226 -50 242 -28 172

Resultat efter finansiella poster -314 343 -21 713 -631 076 -67 055

Skatt på periodens resultat    

Periodens resultat -314 343 -21 713 -631 076 -67 055

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 20221231 20211231

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  381 881

Summa - 381 881

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet  564

Inventarier, verktyg och installationer 1 500 4 173

Summa 1 500 4 737

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar hos dotterbolag 0 15 763

Derivatinstrument 0 3 723

Summa 0 19 486

Summa anläggningstillgångar 1 500 406 104

Omsättningstillgångar

Varulager 8 355 25 826

Summa 8 355 25 826

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos dotterbolag  812

Aktuell skattefordran 727 684

Övriga fordringar 465 517

Förutbetalda kostnader 1 262 1 489

Summa 2 454 3 502

Kassa och bank 38 318 233 469

Summa omsättningstillgångar 49 127 262 797

SUMMA TILLGÅNGAR 50 626 668 901

Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i TSEK Not 20221231 20211231

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 727 1 284

Fond för utvecklingsutgifter 0 217 873

Summa 1 727 219 157

Fritt eget kapital

Överkursfond 819 720 784 769

Balanserat resultat 209 418 360 232

Periodens resultat 631 077 67 057

Summa -20 775 357 637

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare -19 048 576 637

Långfristiga skulder

Konvertibellån 41 099 64 075

Övriga långfristiga lån 10 000 10 000

Summa 51 099 74 075

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 638 6 945

Övriga kortfristiga skulder 5 178 5 384

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 758 5 860

Summa 18 574 18 189

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 50 626 668 901
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2021 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK
Aktie 

kapital

Fond för 
utveckling

sutgifter
Överkurs

fond

Balanserat 
resultat ink. 

periodens 
resultat

Summa 
eget kapital

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

Periodens resultat 67 058 67 058

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter  46 945  46 945 

Summa totalresultat för perioden  46 945  -114 002 -67 057

Transaktioner med aktieägare 

Nyemission, netto efter transaktionskostnader 132 208 819 208 951

Utnyttjande av teckningsoptioner 43 12 690 2 884 9 849

Konvertering av konvertibellån 138 131 677 131 815

Summa transaktioner med aktieägare 313  353 186 2884 350 615

Utgående balans per 31 december 2021 1 284 217 873 784 769 -427 289 576 637

2022 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK
Aktie 

kapital

Fond för 
utveckling

sutgifter
Överkurs

fond

Balanserat 
resultat ink. 

periodens 
resultat

Summa 
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2022 1 284 217 873 784 769 -427 289 576 637

Periodens resultat 631 077 631 077

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 217 873 217 873 

Summa totalresultat för perioden 1 284 0 784 769 -413 204 -631 077

Transaktioner med aktieägare 

Konvertering av konvertibellån 442 34 951 35 393

Utnyttjande av teckningsoptioner 

Nyemission, netto efter transaktionskostnader  

Övrigt  

Summa transaktioner med aktieägare 442 - 34 951 - 35 393

Utgående balans per 31 december 2022 1 727 0 819 720 -840 493 -19 048

Moderbolagets förändringar i eget kapital
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Belopp i TSEK Not
 2022  

oktdec
2021 

oktdec
2022  

jandec
2021  

jandec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 314 345 21 713 631 077 67 055

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 285 738 13 930 529 438 29 431

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-28 607 -7 783 -101 639 -37 624

 

Ökning () /Minskning (+) av varulager 22 135 1 798 65 975 4 574

Ökning () /Minskning (+) av rörelsefordringar 2 593 1 163 727 834

Ökning (+) /Minskning () av rörelseskulder 20 569 5 649 12 396 3 411

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -40 111 2 688 -77 644 -8 819

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -68 718 -5 095 -179 283 -46 444

 

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   223 7 954

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  19 675 10 776 60 319

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 5 957 615 7 639 1 651

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 957 -20 290 -15 868 -69 924

 

Finansieringsverksamheten

Nyemission 35 393  35 393 208 951

Likvid från teckningsoptioner    9 849

Återbetalning av konvertibellån    691

Upptagna konvertibellån 35 466  30 714 

Utgivna lån koncern  2 677  9 851

Diverse 22 569 16 044

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 497 -2 677 20 723 208 258

Periodens kassaflöde -60 988 -28 062 -195 151 91 891

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 99 306 261 531 233 469 141 578

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 38 318 233 469 38 318 233 469

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
2022  

oktdec
2021  

oktdec
2022  

jandec
2022  

jandec

Nettoomsättning 13 22 122 73

Valutakursvinster 337 101 825 299

Övriga intäkter 65  240 7

Summa intäkter 415 123 1 187 379

Not 3 Finansiella kostnader 
Konvertibla skuldinstrument innehåller både en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent. Swedish Stirling har ett utestående 
konvertibellån om 50 000 TSEK (KV4). För detaljerade redovisningsprinciper för denna se not 2 – 2.16 i årsredovisningen 2020.

Swedish Stirling befinner sig i en fas 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 25% använts för att bestämma marknadsvärdet av låne och optionskomponenten, samt 
ränteeffekten av periodens omvärdering av konvertibellån.

Belopp i TSEK
2022  

oktdec
2021  

oktdec
2022  

jandec
2021  

jandec

Ränta konvertibellån 1 923 4 882 17 260 23 567

Övriga räntekostnader 9 480 721 14 319 1 523

Värdeförändring derivat  1 311  4 416

Summa finansiella kostnader 11 403 6 914 31 579 29 506

Under året 2022 betalades räntekostnader om 14 834 TSEK (18 017 TSEK).

Noter



21Swedish Stirling AB (publ) |  Kvartal 4, 2022 Swedish Stirling AB

Not 4 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Belopp i TSEK
2022  

oktdec
2021  

oktdec
2022  

jandec
2021  

jandec

Periodens omvärdering av konvertibellån 9 157 1 382 13 994 9 463

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 1 124 982 4 243 3 449

Avskrivning av immateriella anläggningstillgångar 11 604 7 377 44 519 9 717

Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 12 607 12 607

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar 156 810 360 841

Realiserad förlust materiella anläggningstillgångar  88  88

Inkurans i lager samt kasserat material 1 59 2 231 293

Värdeförändring av derivat  1 311 3 849 4 416

Upplupna räntor 3 706 3 706 3 500 4 325

Orealiserade valutakursdifferenser 3 933 72 6 800 364

Nedskrivning av nyttjanderättstillgångar 8 478 8 478

Nedskrivning av varulager 87 930 87 930

Diverse nedskrivningar 1 015 1 015

Förändring uppskjuten skatt 5125 5 125

Förändring konvertibellån 4 680 4 680

Summa 298 303 14 833 546 212 31 387

Not 5 Resultat per aktie

2022  
oktdec

2021  
oktdec

2022  
jandec

2021  
jandec

Kronor

Resultat per aktie före utspädning 2,44 0,18 4,95 0,59

Resultat per aktie efter utspädning 2,44 0,18 4,95 0,59

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

313 114 23 107 634 320 69 319

Antal

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

128 169 253 128 169 253 128 169 253 118 487 589

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

128 169 253 128 169 253 128 169 253 118 487 589

Ingen effekt av utspädning då resultatet är negativt
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Not 6 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 Stirlingkoncernens definitioner av dessa mått 
som inte definieras enligt IFRS beskrivs i denna not.

Belopp i TSEK 2022 jandec 2021 jandec

Resultat efter skatt 634 320 69 319

Summa eget kapital 25 503 574 541

Avkastning på eget kapital 2487% -12%

Belopp i TSEK 2022 jandec 2021 jandec

Summa eget kapital 25 503 574 541

Summa eget kapital och skulder 52 062 681 826

Soliditet -49% 84%

Belopp i TSEK 2022 jandec  2021 jandec

Summa omsättningstillgångar 50 495 267 336

Avgår lager och pågående arbete 8 355 27 445

Summa 42 140 239 891

Summa kortfristiga skulder 19 816 20 945

Kassalikviditet 213% 1145%

Avstämning mellan IFRS och nyckeltalsbegrepp

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 balansomslut
ningen. 

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

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager di
viderat 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.
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Belopp i TSEK 2022 jandec 2021 jandec

Lönsamhet

Intäkter och aktiverat arbete 11 962 67 115

Rörelseresultat 612 827 37 903

Resultat efter skatt 634 320 69 319

Avkastning på eget kapital * 2487% 12%

Kapitalstruktur  

Soliditet i % * 49% 84%

Kassalikviditet * 213% 1145%

Vägt genomsnitt av utestående aktier 128 169 253 118 487 589

        Utestående optioner (**)  

        Konvertibler (***) 12 500 000 10 000 000

Antal aktieägare (**) 18 385 17 702

Resultat per aktie 4,95 kr 0,59 kr

Resultat per aktieföre och efter utspädning 4,95 kr 0,59 kr

Utdelning per aktie  

Personal  

Medeltal anställda 47 47

Personalkostnader 49 870 47 085

(*) Se not 6 för definitioner

(**) Per balansdagen

(***)  Beräknat antal baserat på konverteringskursen: 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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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för året 2022 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.

Sven Sahle
STYRELSEORDFÖRANDE 

 

 
Erik Wigertz
STYRELSELEDAMOT

 
 

Carina Andersson
STYRELSELEDAMOT 

Maria Engnes
STYRELSELEDAMOT

 
 

Gunilla Spongh
STYRELSELEDAMOT 

 
 

Dennis Andersson
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Göteborg den 24 februari 2023

Kontakt 
 
ir@swedishstirling.com

Swedish Stirling huvudkontor: +46 (0)31385 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 24 februari 2023.
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ONLINE
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