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Tredje kvartalet i siffror
•

Nettoomsättningen uppgick till 8 922 TSEK (6 481).

•

Resultatet efter skatt uppgick till -16 531 TSEK (-18 740).

•

Resultatet per aktie var -0,3 SEK (-1,1).

•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-34 670 TSEK (-17 103).
Första nio månaderna i siffror
•

Nettoomsättningen uppgick 22 552 till TSEK (18 112).

•

Resultatet efter skatt uppgick till -65 192 TSEK (-59 638).

•

Resultatet per aktie var -1,5 SEK (-3,4).

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-69 173 TSEK (-55 064).

Väsentliga händelser under perioden

•	OssDsign Catalyst lanseras på den amerikanska

•	OssDsigns ledningsgrupp och styrelse ökar sitt långsiktiga
engagemang i bolaget genom förvärv av teckningsoptioner

marknaden.
•	Första patienten inkluderad i OssDsigns kliniska studie

till ett totalt belopp om cirka SEK 1,3 miljoner.

(TOP FUSION) av det syntetiska bengraftet OssDsign

•	OssDsign tecknar avtal med Premier Inc., en ledande

Catalyst.

gruppköpsorganisation i USA, och får tillgång till ett nätverk

•	OssDsign utser ny Senior Vice President International

som omfattar 4 100 sjukhus.

Sales & Global Marketing.

•	OssDsign erhåller exklusiv inbjudan att presentera
OssDsign Cranial PSI vid Vizient Innovative Technology

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Exchange i USA.

•	OssDsign erhåller utökat marknadsgodkännande av

•	OssDsign ingår ett samarbete med Red One Medical och

amerikanska läkemedelsverket för OssDsign Cranial PSI.

tecknar DAPA-avtal för att tillhandahålla amerikansk

•	Första patienterna i USA behandlade med OssDsign

militärpersonal produkter för rekonstruktion av skallbens

Catalyst.

defekter och steloperation av ländryggen.

Finansiell översikt
2021

2020

2021

2020

2020

1 jul – 30 sep

1 jul-30 sep

1 jan – 30 sep

1 jan – 30 sep

1 jan – 31 dec

8 922

6 481

22 552

18 112

24 872

Rörelseresultat, TSEK

-16 453

-18 494

-64 926

-59 242

-83 934

Resultat efter skatt, TSEK

-16 531

-18 740

-65 192

-59 638

-84 590

Soliditet, %

74%

70%

74%

70%

45%

Resultat per aktie, SEK

-0.3

-1.1

-1.5

-3.4

-4.4

Genomsnittligt antal anställda

42.9

40.3

43.4

40.2

43.9

Koncernen
Nettoomsättning, TSEK
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VD har ordet

Fortsatt tillväxt och fokus på att
etablera OssDsign Catalyst som
förstahandsvalet vid ryggradskirurgi
Under de tredje kvartalet redovisade OssDsign återigen rekordsiffror, huvudsakligen drivet av
försäljningen i USA och Tyskland. Under denna intensiva period ingick vi nya strategiska
partnerskap för att säkra fortsatt tillväxt och vi genomförde en framgångsrik lansering av
OssDsign Catalyst på den amerikanska marknaden. Lanseringen är första steget mot vårt
långsiktiga mål att etablera OssDsign Catalyst som förstahandsvalet för att uppnå fullständig
fixering vid ryggradsoperationer.
Nytt försäljningsrekord och strategiska partnerskap för framtida tillväxt

De första operationerna
med OssDsign Catalyst har
nu genomförts på patienter
i USA och med strategiska

Med en total omsättning om SEK 8,9 miljoner under det tredje kvartalet lyckades vi överträffa
förra kvartalets försäljning och därmed redovisa bolagets bästa försäljningssiffror för ett
kvartal hittills. Tillväxten uppgick till 33% (vid konstant växelkurs) jämfört med motsvarande
period förra året, samtidigt som försäljningen för de första nio månaderna ökade med 33%
(vid konstant växelkurs) till SEK 22,3 miljoner. Även om Covid-19-pandemin fortfarande

partnerskap, distributörer och

innebär vissa risker i närtid så börjar vi se resultatet av de systematiska dialoger vi fört med

en väletablerad säljkår finns

nyckelaktörer inom den amerikanska och europeiska hälso- och sjukvårdssektorn. De två

ett starkt fundament inför

strategiska partnerskap vi ingått med Premier Inc. och Red One Medical/DAPA under
sommaren lägger grunden för vår fortsatta tillväxt på den amerikanska marknaden. Genom

framtiden. Nu påbörjas arbetet

avtalen får vi tillgång till Premier Inc.’s nätverk som omfattar omkring 4 100 sjukhus samtidigt

att etablera vår innovativa

som våra produkter tillgängliggörs för såväl aktiv militärpersonal som veteraner genom

produkt som förstahandsvalet

samarbetet med Red One Medical/DAPA.

av syntetiska bengraft för

I början av oktober erhöll vi ett utökat marknadsgodkännande från den amerikanska läke

kirurger som genomför

medelsmyndigheten (FDA) för OssDsign Cranial PSI vilket stärker vår position som en

ryggradskirurgi.

innovativ ledare på den ortopediska marknaden. Godkännandet belyser de osteokonduktiva
egenskaperna hos OssDsigns patenterade kalciumfosfatkomposition – det vill säga att den
keramiska komponenten i OssDsign Cranial PSI resorberas och ersätts med ben under
läkningsprocessen. Alltmer vetenskapliga bevis kopplar aktiv ämnesomsättning i ben till
en minskad risk för komplikationer och vi är mycket stolta över att vi är med och leder
denna utveckling.
Hög tid att lyfta förväntan på den kliniska effekten vid ryggradskirurgi
Efter lanseringen på den amerikanska marknaden i augusti är vårt mål nu på att etablera
OssDsign Catalyst som förstahandsvalet för att uppnå fullständig läkning i samband med
ryggradskirurgi. Vi är självklart medvetna om det arbete och den tid det kommer ta att uppnå
ett så ambitiöst mål, men det faktum att en av fem patienter som genomgår ryggradskirurgi
idag inte får önskad effekt belyser det enorma behov som finns av nya, innovativa och
effektiva produkter. OssDsign Catalyst har unika egenskaper och vi ser en stor potential för
OssDsign att bli en global leverantör som möter detta kliniska behov. OssDsign Catalysts
patenterade nanokristallstruktur liknar kroppens egen benmineralvävnad och skapar därmed
en fördelaktig biologisk miljö som ger snabb och stabil bentillväxt. Detta skiljer sig från de
traditionella syntetiska materialen som imiterar benvävnad på en makronivå snarare än på
en nanonivå, vilket leder till en mindre djupgående biologisk respons från benvävnaden.
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De första operationerna med OssDsign Catalyst har nu genomförts på patienter i USA och
med strategiska partnerskap, distributörer och en väletablerad säljkår finns ett starkt
fundament inför framtiden. Nu påbörjas arbetet att etablera vår innovativa produkt som
förstahandsvalet av syntetiska bengraft för kirurger som genomför ryggradskirurgi.
I det arbetet kommer klinisk evidens och samarbeten med tongivande kliniker att vara viktigt.
Vi är därför mycket glada att samarbeta med Dr Péter Pál Varga och Dr Áron Lazary, två av
världens främsta experter inom ryggradskirurgi som kommer att leda TOP FUSION-studien i
Ungern. Studien syftar till att utvärdera den långsiktiga säkerheten och kliniska effekten hos
OssDsign Catalyst i patienter som genomgår ryggkirurgi. Den första patienten inkluderades i
september och studien kommer att pågå i 24 månader.
Globalt varumärkesbygge för att öka kännedomen om våra innovativa
benersättningsprodukter
Ryggrads- och kranialoperationer är några av de mest utmanande ingreppen som finns när
det kommer till att uppnå framgångsrik läkning i ben. Den höga graden av komplikationer och
misslyckade beninläkningar talar för sig själv. Baserat på vår specialistkunskap inom material
vetenskap har vi utvecklat produkter som har förmåga att nyttja kroppens inneboende
egenskaper att läka sig själv och således har potential att förbättra livet för miljontals
patienter. Tillsättandet av Stéphane Corp som Senior Vice President, International Sales &
Global Marketing, kommer bli en stor tillgång i det arbetet. Stéphane har mer än 20 års
erfarenhet inom medicinteknikindustrin och bred kunskap om försäljning och marknadsföring
inom neurokirurgi, ryggradskirurgi och bengraftsegmentet.
Med ytterligare ett rekordkvartal, en framgångsrik marknadslansering på den attraktiva
amerikanska bengraftmarknaden och ett tillskott av ytterligare ledarskapstalang ser jag fram
emot att fullt ut kommersialisera OssDsigns banbrytande innovationer i syfte att förbättra
det kliniska utfallet för ortopediska patienter världen över.
Morten Henneveld, VD
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Verksamhetsbeskrivning
Baserat på avancerad materialvetenskap utvecklar OssDsign benersättningsprodukter som
stödjer kroppens egen läkningsförmåga. Därmed förbättras de kliniska resultaten inom ett stort
antal ortopediska områden som alla har betydande behov av förbättrade behandlingar.
adresserbara marknaden för OssDsigns implantatprodukter
uppskattas till 350 miljoner USD. OssDsign Cranial PSI har
myndighetsgodkännanden i Europa, USA och Japan.
OssDsign Catalyst –
syntetiskt bengraft för ryggradsoperationer
Nästan 80% av invånarna i USA drabbas någon gång i livet av
smärtor i ländryggen och mer än 1,5 miljoner genomgår varje år
ryggradskirurgi. Ungefär 20 % av dessa operationer misslyckas
på grund av dålig sammanväxning mellan implantatet och
ryggraden. När kirurgerna utför ingreppet använder de en
kombination av skruvar och metallstag för att fixera kotorna och
benersättningsmaterial för att stimulera bentillväxten. OssDsign
Catalyst är ett innovativt syntetiskt bengraft som består av en
En helt ny generation av benersättningsprodukter

patenterad nanokristallin struktur av kalciumfosfat. OssDsign

Dagens benersättningsprodukter har begränsad förmåga att

Catalyst efterliknar kroppens egen benmineralstruktur och ger

bidra till läkning av många typer av skador i skelettet, vilket

en gynnsam biologisk miljö för snabb och tillförlitlig benbildning.

leder till undermåliga kliniska resultat. OssDsign fokuserar på
två särskilt utmanande områden där behandlingsresultaten

OssDsign Catalyst är en produkt som kan produceras med hög

hittills har varit långt ifrån acceptabla: skallbens- och ryggrads

skalbarhet, har en attraktiv vinstmarginal och stor potential på

operationer.

marknaden för standardiserade kirurgiska ingrepp. Sammantaget
medför detta goda förutsättningar för snabb och lönsam tillväxt.

OssDsign Cranial PSI –

OssDsign Catalyst erhöll FDA-godkännande 2020 och lanserades

patientspecifika implantat för skallbenskirurgi

i USA i augusti 2021. Den amerikanska marknaden för syntetiska

OssDsign Cranial PSI är ett implantat som används i patienter

bentransplantat vid ryggradsoperationer värderas till 1,8 miljarder

som har förlorat en stor del av skallbenet. Implantatet är

USD och den globala marknaden till 2,6 miljarder USD, med en

tillverkat av 3D-printad titan av medicinsk kvalitet, täckt av

förväntad årlig tillväxttakt på 7 % under perioden 2021–2025.

ett regenerativt kalciumfosfatmaterial. Medan titanskelettet
förstärker implantatet och gör det möjligt att skapa större

Covid-19-pandemin

implantat som kan motstå fysisk och mekanisk påfrestning,

OssDsign följer kontinuerligt covid-19-pandemins påverkan

ger det unika kalciumfosfatmaterialet läkande och regenerativa

på bolagets verksamhet. Under det tredje kvartalet kvarstod

egenskaper som möjliggör återväxt av patientens eget ben.

fortfarande samhällsrestriktioner och elektiva operationer

Långtidsuppföljningar från över 1 000 patienter med Cranial

fortsatta att skjutas upp på många marknader. Detta innebär

PSI-implantat visar på exceptionellt goda behandlingsresultat.

en kvarvarande osäkerhet för bolagets framtidsutsikter. Den

Många kraniala implantattekniker är förknippade med hög risk

underliggande efterfrågan på OssDsigns produkter på lång sikt

för komplikationer vilken innebär stort lidande för patienterna

är dock oförändrat hög och bolaget förväntar sig en förbättring

och betydande kostnader för samhället – flera studier

och stabilisering av situationen under 2022.

rapporterar infektionsfrekvenser på över 10 %, vilket leder till
att många implantat måste avlägsnas. Detta kan jämföras med
att endast 2 % av OssDsign Cranial PSI-implantaten behövt
avlägsnas till följd av infektioner vid en medianuppföljningstid
på 21 månader.
Den globala marknaden för skallbensimplantat uppskattas
till 2,5 miljarder USD, med en förväntad genomsnittlig årlig

Ett globalt företag med bas i Sverige
OssDsign har sitt huvudkontor i Uppsala och
en stark kommersiell närvaro i USA, Europa
och utvalda asiatiska länder. Företaget har
47 anställda och bolagets aktie är noterad på
Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

tillväxtt akt på 7 % för perioden 2021–2025, varav den
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Utveckling av resultat och ställning
TREDJE KVARTALET

FÖRSTA NIO MÅNADERNA

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet 2021 uppgick till

Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2021 uppgick

8 922 TSEK (6 481), vilket innebär vår högsta försäljning

till 22 552 TSEK (18 112), vilket motsvarar en tillväxt på 33%,

någonsin i ett enskilt kvartal. Det motsvarar en tillväxt på

rensat för valutakursskillnader, jämfört med de första nio

39%, rensat för valutakursskillnader, jämfört med Q3 2020,

månaderna 2020.

samtidigt som det är en ökning med 17% jämfört med
föregående kvartal 2021.

Försäljningen under de första nio månaderna 2021 drivs av
samma krafter som Q3-försäljningen, dvs med USA i främsta

Störst bidrag till försäljningssiffrorna kommer ifrån USA och

ledet, följt av Tyskland, samt med bra försäljningsutveckling

Tyskland, där USA också noterar sin högsta försäljning

även i Frankrike, Sverige och Storbritannien.

någonsin i ett enskilt kvartal. Kraftig tillväxt noterades även i
Frankrike, Sverige och Storbritannien.

Rörelseresultat

Rörelseresultat

uppgick till –64 926 TSEK (-59 242). Rörelsekostnaderna har

Rörelseresultatet för perioden juli – september 2021 uppgick till

ökat till följd av Sirakossförvärvet samt omstruktureringar

-16 453 TSEK (-18 494). Rörelsekostnaderna har minskat från

som inleddes andra halvåret 2020 och nu får full effekt.

den högre nivån i årets tidigare kvartal, främst pga lägre

Avskrivningar på patent från förvärvet av Sirakoss bidrar

personalkostnader, men ligger fortfarande över föregående år.

också till ökade rörelsekostnader.

Rörelseresultatet för perioden januari – september 2021

Dels genom förvärvade rörelsekostnader från Sirakoss och dels
till följd av omstruktureringar. Avskrivningar på patent från

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

förvärvet av Sirakoss bidrar också till ökade rörelsekostnader.

Vid periodens början uppgick likvida medel till 49 403 TSEK
och i slutet av perioden var ställningen 197 961 TSEK.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

Vid periodens början uppgick likvida medel till 257 972 TSEK

–69 173 TSEK (-55 064). Det totala kassaflödet för perioden

och i slutet av perioden var ställningen 197 961 TSEK.

var 148 474 TSEK (-59 240 TSEK), positivt drivet av

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till

nyemissionen. Investeringar i materiella anläggningstillgångar

–34 670 TSEK (-17 103). Det totala kassaflödet för perioden

uppgick till endast 57 TSEK (1 753). Investeringar i immateriella

var -60 034 TSEK (-17 465 TSEK), negativt drivet av en

anläggningstillgångar uppgick till 26 003 TSEK i perioden

betalning av tilläggsköpeskilling avseende Sirakossförvärvet.

(0 TSEK) och bestod enbart av tilläggsköpeskilling avseende

Inga andra investeringar gjordes i perioden (320 TSEK).

Sirakossförvärvet.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
TREDJE KVARTALET
OssDsigns ledningsgrupp och styrelse ökar sitt långsiktiga
engagemang i bolaget genom förvärv av teckningsoptioner
till ett totalt belopp om cirka SEK 1,3 miljoner.
Den 1 juli annonserade OssDsign att dess ledningsgrupp och
styrelse hade förvärvat 3,8 miljoner teckningsoptioner inom
ramarna för det långsiktiga incitamentsprogrammet

Första patienten inkluderad i OssDsigns kliniska studie (TOP
FUSION) av det syntetiska bengraftet OssDsign Catalyst.
Den 8 september meddelade OssDsign att den första patienten
hade inkluderats till bolagets kliniska studie TOP FUSION vilken
genomförs i syfte att utvärdera den långsiktiga säkerheten
och effekten av OssDsign Catalyst i patienter som genomgår

2021/2024 för ett totalt belopp om cirka SEK 1,3 miljoner.

steloperation av ryggraden. Studien genomförs vid National

OssDsign tecknar avtal med Premier Inc., en ledande

och Dr Áron Lazary.

Center for Spinal Disorders under ledning av Dr Péter Pál Varga

gruppköpsorganisation i USA, och får tillgång till ett nätverk
som omfattar 4 100 sjukhus.

OssDsign utser ny Senior Vice President

Den 5 juli meddelade OssDsign att man hade tilldelats ett

International Sales & Global Marketing.

gruppköpsavtal med Premier Inc. för 3D-printade medicinska

Den 20 september meddelade OssDsign att Stéphane Corp

produkter och tillbehör. Det nya avtalet ger Premiers

hade utsetts till Senior Vice President International Sales

medlemmar tillgång till OssDsigns rekonstruktiva produkter

& Global Marketing. Stéphane Corp ingår i OssDsigns

enligt de priser och villkor som Premier förhandlat fram.

ledningsgrupp och kommer att ansvara för bolagets

Premier är en ledande gruppköpsorganisation som samlar

internationella försäljning och globala marknadsförings

över 4 100 amerikanska sjukhus och vårdgivare och fler än

aktiviteter. Han tillträdde sin tjänst den 4 oktober 2021.

200 000 andra leverantörer och organisationer.
OssDsign erhåller exklusiv inbjudan att presentera OssDsign
Cranial PSI vid Vizient Innovative Technology Exchange i USA.
Den 8 juli meddelade OssDsign att bolaget hade blivit utvalt
att presentera OssDsign Cranial PSI på Vizient Innovative
Technology Exchange den 21–23 september. Vizient, Inc. är en
gruppköpsorganisation som tillhandahåller fler än hälften av
USA:s hälsovårdsaktörer. Deltagande vid Technology Exchange
kan vara ett första steg till att erhålla leverantörskontrakt
till Vizients nätverk vilket inkluderar 97 procent av landets
akademiska medicinska centra.
OssDsign ingår ett samarbete med Red One Medical och
tecknar DAPA-avtal för att tillhandahålla amerikansk
militärpersonal produkter för rekonstruktion av

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
PERIODENS UTGÅNG
OssDsign erhåller utökat marknadsgodkännande av
amerikanska läkemedelsverket för OssDsign Cranial PSI.
Den 4 oktober meddelade OssDsign att det amerikanska
läkemedelsverket U.S. Food and Drug Administration (FDA) gav
ett utökat marknadsgodkännande för bolagets patientspecifika
kranialimplantatprodukt OssDsign Cranial PSI. Godkännandet
belyser att OssDsigns patenterade kalciumfosfatkomposition
har osteokonduktiva egenskaper som inducerar resorption och
bildning av ny benvävnad.

skallbensdefekter och steloperation av ländryggen.

Första patienterna i USA behandlade med OssDsign Catalyst.

I augusti meddelade OssDsign att man slutit ett samarbets

In början av oktober meddelade OssDsign att de första

avtal med Red One Medical, en privat aktör som identifierar

patienterna i USA hade behandlats med OssDsign Catalyst –

medicinska innovationer åt de statliga amerikanska

ett syntetiskt bengraft bestående av en patenterad nano

myndigheterna Department of Veterans Affairs (VA) och

kristallin struktur som stimulerar bildning av frisk benvävnad

Department of Defense (DoD). Genom ett Distribution and

vid steloperation av ryggen. OssDsign Catalyst erhöll ett

Pricing Agreement (DAPA) erbjuds aktiv och pensionerad

marknadsgodkännande av den amerikanska läkemedels

militärpersonal tillgång till OssDsigns produkter för behandling

myndigheten (FDA) 2020 och lanserades på den amerikanska

av skallbensdefekter och ryggradsskador.

marknaden i augusti 2021. Den adresserbara marknaden för
syntetiska bengraft i steloperation av ryggen är värderad till

OssDsign Catalyst lanseras på den amerikanska marknaden.

USD 2,6 miljarder och har en förväntad årlig tillväxt om cirka

I augusti lanserades OssDsign Catalyst på den amerikanska

7% under perioden 2021–2025.

marknaden. OssDsign Catalyst har marknadsgodkännande
på den amerikanska marknaden och finns tillgänglig för
ryggradsoperationer, ett segment som motsvarar ett
marknadsvärde om USD 2,6 miljarder.
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Ägarstruktur

Transaktioner med närstående

I slutet av det tredje kvartalet fanns det 2 499 aktieägare i

Dotterbolagen OssDsign USA Inc. OssDsign Ltd och Sirakoss

OssDsign AB, varav de sju största aktieägarna ägde mer än

Ltd fakturerar sina kostnader till moderbolaget enligt

5% vardera och tillsammans mer än 50% av kapitalet och

transferprisavtal. Moderbolaget har per balansdagen en fordran

rösträtterna. Det totala antalet aktier uppgick till 57 074 504.

på OssDsign USA Inc. på 4 201 TSEK, en fordran på OssDsign

De största aktieägarna den 30 september 2021 var SEB

Ltd på 248 TSEK och en fordran på Sirakoss Ltd på 95 TSEK.

Venture Capital och Karolinska Development AB.
Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernstruktur

OssDsigns risker och osäkerhetsfaktorer innefattar, men

OssDsign AB är moderbolaget i koncernen, som förutom

är inte begränsade till, finansiella risker såsom framtida

OssDsign AB består av de helägda dotterbolagen Ossdsign

finansiering samt valutakurs- och kreditrisker. Utöver

Ltd med säte i England, Sirakoss Ltd med säte i Skottland

marknadsrisker finns det också risker relaterade till OssDsigns

och OssDsign USA Inc. med säte i Maryland, USA. OssDsigns

verksamhet, såsom erhållande av nödvändiga licenser från

verksamhet bedrivs huvudsakligen genom moderbolaget

myndigheter, produktutveckling, patent och immateriella

OssDsign AB med säte i Uppsala.

rättigheter, produktansvar och framåtblickande information
som kan påverka företaget. Ytterligare information om bolagets

Medarbetare

riskexponering finns på sidorna 40 och 79-82 i OssDsigns

Vid periodens slut fanns det sammanlagt 47 (41) anställda

Årsredovisning för 2020.

av vilka 45% var kvinnor. Detta innefattar medarbetare på
kontoret och produktionsanläggningen i Uppsala, samt säljare
i Tyskland, Storbritannien och USA.
Finansiering
Styrelsen ser på regelbunden basis över bolagets befintliga och
prognostiserade kassaflöden för att säkerställa att bolaget har
de medel och resurser som krävs för att bedriva verksamheten
och den strategiska inriktningen som styrelsen beslutat om.
Bolagets långsiktiga kassabehov bestäms till stor del av hur
framgångsrika nuvarande och framtida produkter kommer att
vara på marknaden.
Den 30 september 2021 uppgick koncernens likvida medel till
198,0 miljoner SEK. Baserat på försäljningsutvecklingen har
styrelsen förtroende för bolagets förmåga att på medellång
sikt bli kassapositiva och uppnå lönsamhet. Dessutom medför
förvärvet av Sirakoss Ltd ytterligare tillväxtmöjligheter då
bolaget påbörjat en expansion till den amerikanska marknaden
för ryggradsfusion under det tredje kvartalet 2021.
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Koncernens resultaträkning i sammandrag
2021

2020

2021

2020

2020

1 jul – 30 jun

1 jul – 30 sep

1 jan –30 sep

1 jan –30 sep

1 jan – 31 dec

Nettoomsättning

8 922

6 481

22 552

18 112

24 872

Övriga rörelseintäkter

1 740

261

2 476

752

1 298

-

-

-

-

-1 882

-1 736

-6 999

-6 523

-8 871

Övriga externa kostnader

-10 148

-8 476

-31 923

-27 031

-38 839

Personalkostnader

-12 046

-13 134

-42 450

-39 002

-53 290

-2 435

-1 792

-7 347

-4 814

-6 580

-6

79

3

397

368

-599

-177

-1 239

-1 133

-2 892

-16 454

-18 494

-64 927

-59 242

-83 934

-239

-209

-540

-359

-608

-16 693

-18 702

-65 467

-59 601

-84 542

162

-38

275

-38

-48

-16 531

-18 740

-65 192

-59 638

-84 590

-0.3

-1.1

-1.5

-3.4

-4.4

SEK 000’

Aktiverat arbete för egen räkning
Material och köpta tjänster

Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Reservering kreditförluster
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

Periodens skatt
Periodens resultat

Resultat per aktie
Resultat per aktie,
före och efter utspädning, SEK

Koncernens rapport för resultat och övrigt totalresultat
i sammandrag
SEK 000’
Periodens resultat

2021

2020

2021

2020

2020

1 jul – 30 sep

1 jul – 30 sep

1 jan –30 sep

1 jan –30 sep

1 jan – 31 dec

-16 531

-18 740

-65 192

-59 638

-84 590

101

-87

197

-121

-52

–

–

–

–

–

101

-87

197

-121

-52

-16 430

-18 827

-64 995

-59 759

-84 642

Övrigt totalresultat
Poster som har omförts eller kan omföras
till periodens resultat
Skatt på poster som kan komma
att omklassificeras
Periodens övrigt totalresultat
PERIODENS TOTALRESULTAT

OSSDSIGN AB | info@ossdsign.com | ossdsign.com | 9

Koncernens balansräkning i sammandrag
2021

2020

2020

30 sep

30 sep

31 dec

161 316

23 969

165 786

Materiella anläggningstillgångar

15 234

17 471

18 016

Finansiella anläggningstillgångar

2 369

2 370

2 366

178 919

43 811

186 168

Varulager

2 669

2 228

2 051

Kundfordringar

8 978

4 970

6 247

Övriga fordringar

1 324

3 107

1 672

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 635

34

1 109

197 961

54 093

49 403

SEK 000’
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

212 567

64 432

60 482

SUMMA TILLGÅNGAR

391 486

108 243

246 650

2021

2020

2020

30 sep

30 sep

31 dec

Eget kapital

291 312

75 648

112 068

Summa eget kapital

291 312

75 648

112 068

1 369

1 968

1 754

Leasingskuld

10 535

12 569

12 244

Övriga skulder

51 219

-

51 614

Summa långfristiga skulder

63 123

14 537

65 612

SEK 000’
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

974

513

873

Leverantörsskulder

2 630

3 451

2 851

Leasingskuld

2 271

1 905

2 367

-

-

-

22 257

1 188

48 804

8 919

11 001

14 075

37 051

18 059

68 970

Summa skulder

100 174

32 596

134 582

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

391 486

108 243

246 650

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital
i sammandrag
Aktiekapital

Ej registrerat
aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Totalt eget
kapital

1 108

-

294 467

35

-160 335

135 275

-

-

-

-

-59 638

-59 638

SEK 000’
Ingående eget kapital 2020-01-01
Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat

-

-

-

-121

-

-121

Summa periodens totalresultat

-

-

-

-121

-59 638

-59 759

Optionsprogram

-

-

132

-

-

132

Nyemission

-

-

-

-

-

-

Nyemissionskostnader

-

-

-

-

-

-

Summa transaktioner med ägarna

-

-

132

-

-

132

UTGÅENDE EGET KAPITAL
2020-09-30

1 108

-

294 599

-86

-219 973

75 648

Ingående eget kapital 2021-01-01

1 385

-

355 625

-17

-244 925

112 068

-

-

-

-

-65 192

-65 192

Transaktioner med ägarna

Periodens resultat
Periodens övrigt totalresultat

-

-

-

197

-

197

Summa periodens totalresultat

-

-

-

197

-65 192

-64 995

-

-

1 159

-

-

1 159

2 182

-

268 355

-

-

270 537

-

-

-27 457

-

-

-27 457

Summa transaktioner med ägarna

2 182

-

242 057

-

-

244 239

UTGÅENDE EGET KAPITAL
2021-09-30

3 567

-

597 682

180

-310 117

291 312

Transaktioner med ägarna
Optionsprogram
Nyemission
Nyemissionskostnader
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
2021

2020

2021

2020

2020

1 jul – 30 sep

1 jul – 30 sep

1 jan – 30 sep

1 jan – 30 sep

1 jan – 31 dec

-16 686

-18 702

-65 440

-59 600

-84 542

1 828

980

5 534

2 775

4 022

424

-185

-279

-1 223

-700

-14 434

-17 906

-60 185

-58 047

-81 220

-217

-564

-541

-1 144

-470

44

-892

-2 160

1 404

-457

Förändringar av rörelseskulder

-20 063

2 260

-6 287

2 723

3 049

Summa förändringar av rörelsekapital

-20 236

804

-8 988

2 983

2 122

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-34 670

-17 103

-69 173

-55 064

-79 097

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-

-

-

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-

-320

-57

Förvärv av koncernbolag

-26 004

-

-26 004

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-26 004

-320

-26 061

-1 753

-17 673

-

-

270 537

234

65 169

-310

-

-27 457

-

-3 910

1 089

-

1 089

-

-

158

-2 314

-2 314

SEK 000’
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår
i kassaflödet
Betald inkomstskatt

Förändringar av varulager
Förändringar av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten
-1 753

-2 496
-15 177

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyemissionskostnad
Teckningsoptioner
Övrig förändring finansiella anläggningstillgångar

32

Amortering av lån

-171

-42

-620

-342

-25 766

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

640

-42

243 067

-2 423

33 178

Periodens kassaflöde

-60 034

-17 465

148 473

-59 240

-63 592

Likvida medel vid periodens början

257 972

71 685

49 403

113 540

113 540

23

-126

85

-207

-545

197 961

54 093

197 961

54 093

49 403

Effekter av valutakursförändringar
i likvida medel
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

OSSDSIGN AB | info@ossdsign.com | ossdsign.com | 12

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
2021

2020

2021

2020

2020

1 jul– 30 sep

1 jul – 30 sep

1 jan – 30 sep

1 jan – 30 sep

1 jan – 31 dec

Nettoomsättning

8 418

6 385

22 432

18 163

24 374

Övriga rörelseintäkter

2 103

261

2 517

752

609

Material och köpta tjänster

-1 902

-1 749

-5 281

-6 591

-10 580

Övriga externa kostnader

-15 114

-13 460

-51 069

-42 024

-58 497

Personalkostnader

-8 185

-8 966

-28 332

-26 357

-35 887

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-287

-289

-865

-647

-922

Övriga rörelsekostnader

-585

-225

-997

-1 181

-340

15 552

-18 042

-61 595

-57 885

-81 244

-141

-128

-231

-246

-371

-15 693

-18 170

-61 826

-58 131

-81 616

-

-26

-

-26

-26

-15 693

-18 196

-61 826

-58 157

-81 642

SEK 000’

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Finansnetto
Resultat efter finansiella poster

Periodens skatt
PERIODENS RESULTAT

* Periodens övrigt totalresultat i moderbolaget överensstämmer med periodens resultat.
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Moderbolagets balansräkning i sammandrag
SEK 000’

2021

2020

2020

30 sep

30 sep

31 dec

-

-

2 577

2 916

3 386

137 687

-

137 687

2 315

2 314

2 314

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långsiktiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

140 002

-

140 001

Summa anläggningstillgångar

142 579

5 231

143 387

Omsättningstillgångar
Varulager

2 423

2 485

1 773

Kundfordringar

3 014

2 303

2 333

Fordringar hos koncernbolag

7 186

4 693

3 548

442

829

977

Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar

809

965

1 229

1 606

114

957

195 194

53 546

48 093

Summa omsättningstillgångar

210 674

64 936

58 910

SUMMA TILLGÅNGAR

353 253

70 166

202 297

2021

2020

2020

30 sep

30 sep

31 dec

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och Bank

SEK 000’
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

3 567

1 108

1 385

Fritt eget kapital

266 578

48 788

86 374

Summa eget kapital

270 145

49 897

87 759

Övriga avsättningar

68 004

-

94 162

Summa avsättningar

68 004

-

94 162

1 369

1 968

1 754

Avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

-

-

-

1 369

1 968

1 754

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

513

513

513

Leverantörsskulder

2 466

3 440

2 772

Skulder till koncernföretag

2 642

-

2 274

-

3 369

-

518

1 097

824

Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 596

99 883

12 239

13 735

18 302

18 622

83108

20 270

114 538

353 253

70 166

202 297
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Noter till de finansiella rapporterna i sammandrag
Not 1 | Redovisningsprinciper

Not 4 | Eget kapital

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats

Aktiekapitalet i moderbolaget består enbart av till fullo betalda

i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga

stamaktier med ett nominellt (kvotvärde) värde om 0,0625 SEK/

bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för

aktie. Bolaget har 57 074 504 A-aktier.

moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisnings
lagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget
har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder
tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Upplysningar

2021

2020

1 jan – 30 sep

1 jan – 30 sep

Tecknade och betalda aktier:

enligt IAS 34 16A framkommer förutom i de finansiella
rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av

Vid periodens början

22 166 460

17 733 168

delårsrapporten.

Nyemission

34 908 044

-

Tecknade och betalda aktier

57 074 504

17 733 168

-

-

57 074 504

17 733 168

Not 2 | Uppskattningar och bedömningar
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och

Aktier till aktierelaterade
ersättningar

baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden. Det har inte skett någon förändring av de

SUMMA VID PERIODENS
SLUT

uppskattningar och bedömningar som gjordes i årsredovisningen
Under det andra kvartalet 2021 genomförde bolaget en

för 2020.

företrädesemission samt övertilldelning som ökade antalet aktier
Not 3 | Information om rörelsesegment

med 34 908 044. Det totala antalet aktier uppgick därefter till

Koncernens verksamhet delas upp i rörelsesegment baserat

57 074 504 st och med kvotvärde 0,0625 SEK. Samtliga av

på de delar av verksamheten företagets högsta verkställande

koncernen emitterade aktier har samma rätt till utdelning och

beslutsfattare följer upp, så kallad ”management approach”

återbetalning av insatt kapital samt företräder en röst på

eller företagsperspektiv. Koncernens interna rapportering är

OssDsigns bolagsstämma.

uppbyggd utifrån att koncernledningen följer upp verksamheten
i sin helhet. Koncernen har utifrån denna interna rapportering

Beslutade aktier som ännu inte har emitterats har godkänts

identifierat att koncernen endast har ett segment.

enbart för användning i koncernens optionsprogram (för mer
information se not 7 i årsredovisningen för 2020). Belopp som
erhållits för emitterade aktier utöver nominellt värde under året

NETTOOMSÄTTNING PER GEOGRAFISK MARKNAD

(överkurs) ingår i posten “övrigt tillskjutet kapital”, efter avdrag
Jul – sep

Jan – sep

Jan – dec

för registrering och andra liknande avgifter samt efter avdrag för
hänförliga skatteförmåner. Delårsrapporten har inte varit föremål

SEK 000’

2021

2020

2021

2020

2020

USA

4 414

2 443

9 461

6 951

9 209

Europe

4 508

3 998

12 850

10 854

15 199

0

40

241

307

464

8 922

6 481

22 552

18 112

24 872

Övriga världen
SUMMA

för granskning av företagets revisorer.

Intäkter från externa kunder har hänförts till enskilda länder
efter det land där försäljningen skett från. Koncernens anlägg
ningst illgångar är lokaliserade till Sverige, Storbritannien och USA.
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Intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårs
rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och
koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké 2021

2022-02-22

och de bolag som ingår i koncernen står inför. Denna rapport
har upprättats på både svenska och engelska. I händelse av
avvikelser mellan versionerna är det den svenska versionen
som gäller. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning
av företagets revisorer.
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