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KRAFTIG TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT INOM 
ODD MOLLY UNDER TREDJE KVARTALET 

KVARTALET JULI – SEPTEMBER 2021 
 
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 66 148 TSEK 

(995) 
• Underliggande omsättningstillväxt 12% i Odd Molly med 

en försäljningsandel online på 80% 
• Koncernens rörelseresultat uppgick till -16 516 TSEK 

(836) varav hänförligt till Used By -1 653 TSEK 
• Koncernens resultat efter skatt uppgick – 16 660 TSEK 

(836)  
• Koncernens resultat per aktie -1,13 SEK  

 

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2021 

 
• Koncernens nettoomsättning uppgick till 181 204 TSEK 

(2 538) 
• Underliggande omsättningstillväxt 16% i Odd Molly med 

en försäljningsandel online på 80% 
• Koncernens rörelseresultat uppgick till -19 856 TSEK (2 

003) varav hänförligt till Used By -4 731 TSEK 
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -20 202 TSEK 

(2 002)  
• Koncernens resultat per aktie före utspädning -1,37 SEK 

 
 
Belopp inom parentes avser motsvarande period 2020. Observera att jämförelsetalen för tidigare perioder avser Odd 
Molly Sverige AB till följd av att det genomförda förvärvet av Odd Molly anses vara ett omvänt förvärv i koncernredo-
visningen, och att Odd Mollys jämförelsetal därmed används. 
 
Den nuvarande koncernstrukturen skapades den 1 juli 2021 genom att We aRe SpinDye AB (WRSD) AB (Publ) genom en ap-
portemission förvärvade samtliga aktier i Odd Molly Sverige AB (Odd Molly). 
 
Redovisningsmässigt ses WRSDs förvärv av Odd Molly som ett omvänt förvärv där Odd Molly förvärvade WRSD. Koncern-
siffrorna i denna rapport är hänförliga till Odd Molly (med dotterbolaget Used By) för perioden 2021-01-01--2021-09-30. Kon-
cernsiffror för samtliga jämförelseperioder avser endast Odd Molly. För moderbolaget WRSD redovisas utfall för perioden 
2021-01-01 -- 2021-09-30 samt de jämförelsetal som tidigare redovisats för detta bolag. 
 
 
 
 

 
 

HÄNDELSER UNDER FÖRSTA OCH ANDRA KVARTALET 

• Odd Molly Sverige AB genomförde under första halvåret två rörelseförvärv med Odd Molly International AB (numera 
Logistea AB) som motpart. En inkråmsöverlåtelse av modeverksamheten med effekt från 21-01-01 samt ett förvärv av 
dotterbolaget Used By International AB 21-03-31. 

 
HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET  
• Odd Molly Sverige AB med dotterbolaget Used By International AB ingår sedan den 1 juli 2021 i WRSD-koncernen och 

konsolideras i räkenskaperna från och med det tredje kvartalet.  
• WRSD fick under kvartalet en uppföljningsorder om ca 1 MSEK från H&M Menswear på 15 ton garn.  

 

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN 
• Den 15 november fattade styrelsen i WRSD beslut om att avveckla dotterbolaget Used By, som ingick i förvärvet av Odd 

Molly. 
• Den 16 november presenterades samarbetet mellan WRSD och Gina Tricot i form av en klädkollektion.  

 
 

Förvärvet av Odd Molly Sverige AB möjliggör en fortsatt utveckling av 
en mer miljövänlig, cirkulär och hållbar värdekedja för både kläder och 
textilier. Koncernen har från och med tredje kvartalet två verksamhets-
delar; Tech och Fashion. Odd Molly uppvisade under kvartalet tvåsiffrig 
tillväxt med stark ökning online samtidigt som extraordinära kostnader 

tynger resultatet. 
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VD HAR ORDET 

 
 

 
 

 
 

Modeverksamheten som tillkommit i koncernen ökade 
sina intäkter med 16% första 9 månaderna till 182 MSEK, 
där 80% av försäljningen skedde via digitala kanaler. För 
att kunna accelerera tillväxten och skapa skalfördelar flyt-
tades bolagets egna webshopar över till en gemensam 
teknikplattform under hösten. Varumärket Odd Molly har 
haft framgångsrika digitala kampanjer inklusive flera 
mycket lyckade live shopping events och det licensierade 
varumärket Hunkydory fortsätter att ta för sig efter relan-
seringen föregående år.   
 
I det ursprungliga affärsområdet We aRe SpinDye fortsät-
ter bolagets teknik och plattform som syftar till att redu-
cera klimatavtrycket inom mode- och konfektionsindustrin 
att möta stort intresse. 
 
Med vår affärsmodell inom WRSD har vi under normala 
förhållanden långa ledtider och svängningar i intäktsflö-
det, vilket förstärkts av flera extraordinära utmaningar i 
sviterna av pandemin. Men sedan några månader tillbaka 
upplever vi att efterfrågan ökar och är väldigt glada för att 
vi under kvartalet återigen fick förtroende från H&M, med 
den största ordern hittills sedan det första projektet för ett 
år sedan.  I dagarna har vi haft den första kommersiella 
lanseringen av vårt samarbete med Gina Tricot. Det är 

hos aktörerna med stora volymer vi ser att vi kan göra 
störst skillnad genom att bidra till en mer hållbar produkt-
ionsprocess och reducera miljöpåverkan inom konfekt-
ionsindustrin. 
 
Som ett led i det pågående analysarbetet för den nya och 
framtida koncernens tillväxtstrategi fattade styrelsen den 
15 november beslutet att avveckla verksamheten i dotter-
bolaget Used By. Bedömningen är att verksamheten sak-
nar synergier med den övriga modeverksamheten och att 
möjligheten till att nå lönsamhet är liten. Used By har be-
lastat rörelseresultatet med minus 4,7 MSEK under årets 
första 9 månader som nu efter en uppskattad avvecklings-
kostnad på 1 MSEK upphör.  
 

Nu ser vi fram emot att utveckla vår gemensamma verk-
samhet och fortsätta brygga hållbarhetsarbete med digita-
lisering för att möta både medvetna konsumenter och 
kloka aktieägare. 
 
 
Stockholm i november 2021 
 
Andreas Andrén VD

Det tredje kvartalet innebar en viktig milstolpe i We aRe 
SpinDyes (”WRSD”) utveckling då vi från den 1 juli 2021 
bildat en ny spännande koncern efter genomfört förvärv av 
Odd Molly Sverige AB. Jag vill samtidigt hälsa alla tidigare 
Odd Molly aktieägare mycket välkomna att vara med på 
WRSD och Odd Mollys spännande gemensamma framtida 
utveckling. 
Den nya koncernens affärsområden kompletterar varandra 
och skapar en stark plattform inom såväl Fashion Tech som 
framgångsrik e-handel baserad på de starka erkända varu-
märkena Odd Molly och Hunkydory. Den nya koncernen är 
nu väsentligt större än tidigare och får en stark bas att växa 
från såväl organiskt som via förvärv. 
Vår ambition är att skapa en grupp som är stark inom 
mode, teknisk innovation och med hög grad av skalbarhet 
och med målsättning att skapa en mer hållbar och cirkulär 
värdekedja för både kläder och textilier – hela vägen från 
teknikutveckling till färdig produkt hos kund. 
 

 

”Vår ambition är att skapa en grupp som är stark inom hållbart 
mode, teknisk innovation och med hög grad av skalbarhet.” 
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TECH
We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) (”Bolaget” eller 

”WRSD”) tillhandahåller och erbjuder en teknik och platt-

form för produktions- och kvalitetskontroll som möjliggör 

för aktörer inom mode- och konfektionsindustrin att kraf-

tigt reducera sin miljöpåverkan. Som kärna i plattformen 

tillhandhåller Bolaget en metod för skalbar teknik med låg 

miljöpåverkan vid färgning av textilier. Bolagets metod re-

ducerar i genomsnitt, för färdigt tyg, vattenanvändningen 

med 75 procent, kemikalieanvändningen med 90 procent, 

energiåtgång med 30 procent samt koldioxidavtryck med 

30 procent. Med ett starkt varumärke, skalbar metod samt 

en unik certifiering och granskning av hållbarhetsdata, 

hanteras marknadsföring och försäljning av garn och tex-

tilier till globala mode och konfektionsvarumärken. Bola-

get har ett etablerat s.k. ingredient brand - We aRe Spin-

Dye®, som fungerar som en märkning för låg miljöpåver-

kan, full spårbarhet och transparens i leveranskedjan samt 

ISO standardiserad granskning av tredje part. Varumärket 

We aRe SpinDye® används av kunder i form av etiketter 

och tryck inuti plaggen för att kommunicera mervärdet av 

en produkt med hög kvalitet och låg miljöpåverkan.
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FASHION
Odd Mollys modeverksamhet, bestående av varumärkena 

Odd Molly och Hunkydory, har utvecklats till ett starkt va-

rumärkesbolag där försäljningen idag sker via den egna 

webbshopen och andra digitala multi-brand siter, repre-

senterar cirka 80 procent av försäljningen. Effektivisering 

och satsningar på nya försäljningskanaler med nya 

webbshopar, live-shopping och social commerce tillsam-

mans med avveckling av absoluta merparten av egna buti-

ker har genomförts under de senaste åren och ger bolaget 

möjligheten att fortsätta sin utveckling i samma riktning 

med stark försäljningstillväxt. 

 
 

Odd Mollys kollektioner utgår från ett tydligt stilkoncept med feminina, smickrande och lättburna kläder med 

hög kvalitet, färg och mönster. Odd Mollys tydliga stilkoncept möjliggör kollektioner som överlever trender 

och kortsiktiga modeinfluenser. En Odd Molly-kund kan känna sig trygg i att plaggen har hög kvalitet och hål-

ler länge – både i modebilden och som material. Odd Molly drivs av starka värderingar och en önskan att fler 

tjejer ska våga gå sin egen väg. 
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Under 2020 återlanserade det väletablerade varumärket Hunkydory som ett led i koncernstrategin att 

ytterligare stärka sin position som en internationell varumärkesaktör. Hunkydory, och konceptet 

”The lasting contemporary” kombinerar hållbarhetstänk med en modern trendkänslighet på ett in-

tressant och unikt sätt. Syftet med konceptet är inte bara att skapa trendiga, hållbara plagg som ska 

kunna användas säsong efter säsong, utan även en vilja att förena och koppla samman mode med 

musik, film och arkitektur. 
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KONCERNENS  
UTVECKLING 
Jämförelser med historiska siffror för 2020 kommer att halta då Odd Molly föregående år ingick som ett dotterbolag till 
Odd Molly International (numera Logistea AB) 

Den nuvarande koncernstrukturen skapades den 1 juli 2021 genom att We 
aRe SpinDye AB (WRSD) genom en apportemission förvärvade samtliga 
aktier i Odd Molly Sverige AB (Odd Molly). Redovisningsmässigt ses 
WRSDs förvärv av Odd Molly som ett omvänt förvärv där Odd Molly för-
värvade WRSD. Koncernsiffror i denna rapport är hänförliga till Odd Molly 
(med dotterbolag) för perioden 2021-01-01-- 2021-09-30. Koncernsiffror för 
samtliga jämförelseperioder avser endast Odd Molly. För moderbolaget 
WRSD redovisas utfall för perioden 2021-01-01 -- 2021-09-30 samt de jäm-
förelsetal som tidigare redovisats för detta bolag. Koncernen tillämpar re-
gelverket för K3.  

Fashion 
För att förstå den underliggande utvecklingen inom ”Fashion” visas nedan jämförbara siffror. 
Utveckling under 2021 
• Stark utveckling av försäljning och resultat från egen e-handel. 
• Fortsatt stark utveckling på digitala marknadsplatser.   
• Fashionsegmentets intäkter ökade med 12 procent i kvartalet och 16 procent för perioden jan-sep. 
• Used By belastar rörelseresultatet med -1 653 TSEK i kvartalet och – 4 731 TSEK för perioden jan-sep. 
 

Tsek 
Jul-sep Jan-sep Helår  

2021 2020 2021 2020 2020 

Nettoomsättning Fashion 64 702 55 730 179 686 155 039 182 879 

- varav digitala kanaler* 51 761 36 225 143 749 100 775 122 529 
- varav traditionella kanaler* 12 940 19 506 35 937 54 264 60 350 

Nettoomsättning Used By 90 73 162 356 607 

Rörelseresultat Fashion -5 618 -6 120 -7 468 -18 723 -38 106 

Rörelseresultat Used By -1 653 -574 -4 731 -2 873 -4 143 

*Digitala kanaler utgörs av egen e-handel, digitala återförsäljare samt marknadsplatser.  
*Traditionella kanaler utgörs av egna butiker samt fysiska återförsäljare. 

 

Tech 

Tsek 
Jul-sep Jan-sep Helår  

2021 2020 2021 2020 2020 

Nettoomsättning Tech 1 356 2 341 1 356 10 870 11 577 

Rörelseresultat Tech -2 068 -3 279 -2 068 -3 229 -7 076 

      

99%

1%

Fashion

Tech
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NETTOOMSÄTTNING 
 

Tredje kvartalet  
Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 
66 148 TSEK att jämföra med 995 TSEK föregående år  
 
Perioden 1 januari – 30 september 
Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 
181 204 TSEK att jämföra med 2 538 TSEK för samma pe-
riod 2020. 
 
Den stora skillnaden i omsättning mellan 2020 och 2021 
kan härledas till det omvända förvärvet och bildandet av 
den nya WRSD koncernen. 
 

RESULTAT 

Tredje kvartalet  
Koncernens rörelseresultat för kvartalet uppgick till -
16 516 TSEK att jämföra med 836 TSEK för samma kvartal 
2020.  
 
Resultat efter skatt uppgick till -16 660 TSEK att jämföra 
med 836 TSEK föregående år.  
 
Resultat per aktie uppgick i kvartalet till -1,13 SEK 
 
Perioden 1 januari – 30 september  
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -
19 856 TSEK för perioden att jämföra med 2 003 TSEK 
samma period 2020. 
 
Resultat efter skatt uppgick till -20 202 TSEK för perioden 
att jämföra med 2 002 TSEK samma period 2020.  
 
Resultat per aktie uppgick i perioden till -1,37 SEK. 
 

FINANSIELL STÄLLNING  
Balansomslutningen för koncernen uppgick vid kvartalets 
utgång till 246 997 TSEK (10 437) 
 
Anläggningstillgångarna för koncernen uppgick vid kvar-
talets utgång till 149 362 TSEK (0) 
 
Varulagret för koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 
48 065 TSEK (0)  
 
Likvida medel för koncernen uppgick vid kvartalets utgång 
till 18 875 TSEK (73) 
 
Eget kapital för koncernen uppgick vid kvartalets utgång 
till 183 206 TSEK (8 726) 
 
Skulder för koncernen uppgick vid kvartalets utgång till 
63 791 (1 711) varav 2 183 (0) utgjordes av långfristiga 
skulder, 59 867 (172) utgjordes av kortfristiga skulder och 
1740 (1539) utgjordes av uppskjuten skatt.  
 

Koncernens soliditet var vid utgången av kvartalet 74 pro-
cent (91). Soliditeten beräknas genom att sätta eget kapital 
i relation till totala tillgångar. 
 
Bruttovinstmarginalen för koncernen uppgick i kvartalet 
till 56%. Vid beräkning av bruttovinstmarginalen beräknas 
först bruttovinsten genom att subtrahera kostnad för han-
delsvaror från nettoomsättningen. Bruttovinsten sätts se-
dan i relation till nettoomsättningen för att erhålla nyckel-
talet bruttovinstmarginal. 
 
Rörelsemarginalen för koncernen uppgick i kvartalet till -
25%. Vid beräkning av rörelsemarginalen sätts rörelsere-
sultatet i relation till de totala intäkterna. 
 
Avkastning på eget kapital för koncernen uppgick i kvarta-
let till -16%. Avkastning på eget kapital beräknas genom 
att sätta periodens resultat efter skatt i relation till det ge-
nomsnittliga egna kapitalet under perioden (ingående 
värde + utgående värde delat med två). 
 

INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE 

Koncernens totala kassaflöde för kvartalet uppgick till  
-9 750 (-15) 

• Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick till  -16 234 (-15) 

• Kassaflödet från investeringsverksamheten upp-
gick till 3 709 (0) 

• Kassaflödet från den finansiella verksamheten 
uppgick till 2775 (0)
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ÖVRIGT
HÄNDELSER UNDER OCH EFTER  
KVARTALET 
 
Odd Molly Sverige AB med dotterbolaget Used By Inter-
national AB ingår sedan den 1 juli 2021 i WRSD-koncernen 
och konsolideras i räkenskaperna från och med det tredje 
kvartalet. 
 
WRSD fick under kvartalet en uppföljningsorder om ca 1 
MSEK från H&M Menswear på 15 ton garn. Ordern gällde 
H&M Menswear och är därmed det fjärde område inom 
H&M Group efter Conscious Exclusive, H&M Wo-
menswear och ARKET som använt sig av We aRe Spin-
Dye. 
 
Den 15 november fattade styrelsen beslut om att avveckla 
verksamheten i dotterbolaget Used By mot bakgrund av 
det strategiska analysarbete för den nya koncernen som 
genomförts. Bakgrunden till beslutet är bland annat att 

verksamheten i Used By har ytterst begränsade intäkter 
och saknar synergier med övriga modeverksamheten. Vi-
dare bedömer styrelsen att möjligheten att nå lönsamhet 
inom Used By är små.                 

 
Avvecklingskostnaderna för Used By beräknas uppgå till 
cirka 1 miljon kronor. Used Bys resultat för årets första 9 
månader uppgick till -4,7 miljoner kronor och kommer 
vara avvecklat under årets sista kvartal. Helårets resultat 
uppskattas till cirka -6,5 miljoner kronor. I samband med 
avvecklingen kommer en nedskrivning av det bokförda 
värdet om cirka 13 miljoner kronor ske.  
 
 

MEDARBETARE 
Medelantalet anställda under kvartalet uppgick till 69 per-
soner varav 5 män och 64 kvinnor.  
 
 

Ägare Antal aktier  Röster, % Kapital, % 

Logistea AB (Publ) (fd Odd Molly International AB) 7 769 718 52,59 52,59 

Christian, Rasmussen 930 990 6,30 6,30 

Textile Innovatie Fonds B.V   696 120 4,71 4,71 

Cooperative Social Impact Venture 604 590 4,09 4,09 

Main Ranch AB   581 080 3,93 3,93 

Ilija Batljan Invest AB (Publ)   396 341 2,68 2,68 

Klosterinvest AB   395 000 2,67 2,67 

Jonas Michael, Hofgren 255 840 1,73 1,73 

Consolidate Blue AB 235 140 1,59 1,59 

Bernard, Von Der Osten-Sacken 226 571 1,53 1,53 
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MODERBOLAG OCH KONCERNSTRUKTUR 
We aRe SpinDye (WRSD) AB (Publ) org.nr 556961-6815 är 
moderbolag. Koncernen utgörs av We aRe SpinDye 
(WRSD) AB (Publ), org.nr 556961-6815, Odd Molly Sverige 
AB, org.nr 556953-9066 samt Used By International AB, 
org.nr 556650-9211.    

 
REDOVISNINGSPRINCIPER 
Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). De redovisnings- och värderingsprinciper som har 
använts är oförändrade jämfört med de som tillämpades 
2020.  
 

Rörelseförvärvet av Odd Molly Sverige AB har redovisats 
som ett omvänt förvärv, varför Odd Molly Sverige AB an-
ses vara förvärvaren ur ett koncernredovisningsperspek-
tiv. Se även not 1 för ytterligare beskrivning. 
 
Under året har Odd Molly Sverige AB genomfört två rörel-
seförvärv, ett i form av en inkråmsöverlåtelse och ett i 
form av förvärv av ett dotterföretag. Båda dessa transakt-
ioner genomfördes med Odd Molly International Ab (nu-
mera Logistea AB) som motpart. För transaktioner som 
sker med part under gemensamt bestämmande inflytande 
finns inte några specifika redovisningsregler i K3. Odd 
Molly Sverige AB har valt att redovisa dessa förvärv med 
tillämpning av den historiska koncernvärdemetoden. De 
förvärvade verksamheterna har konsoliderats från och 
med förvärvstidpunkten. Se även not 1 för ytterligare be-
skrivning 
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
 

TSEK 
Jul-sep Jan-sep Helår  

2021 2020 2021 2020 2020 

Rörelsens intäkter m.m.      
Nettoomsättning 66 148 995 181 204 2 538 3 015 

Övriga rörelseintäkter 65  580   

 66 213 995 181 784 2 538 3 015 

Rörelsens kostnader      

Handelsvaror -29 037  -67 594   

Övriga externa kostnader -33 690 -34 -89 275 -143 21 342 
Personalkostnader -11 664 -125 -35 336 -392 -545 

Avskrivningar -966  -2 237   

Avskrivningar Goodwill -7 176  -7 176   
Övriga rörelsekostnader  -196  -22   

      

Rörelseresultat -16 516 836 -19 856 2 003 23 812 

      
Resultat från finansiella poster      

Ränteintäkter      
Räntekostnader -144  -346 -1 -1 

      
Resultat efter finansiella poster -16 660 836 -20 202 2 002 23 811 

      

Skatt     -506 
Resultat hänförligt till moderbolagets  
aktieägare 

-16 660 836 -20 202 2 002 23 304 

      
* Odd Molly Sverige AB och Used By International AB bildar koncern 1 april 2021.  
* We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ), Odd Molly Sverige Ab samt Used By International AB bildar koncern 1 juli 2021. 
 
I enlighet med regler för omvänt förvärv anses Odd Molly Sverige AB vara den redovisningsmässiga förvärvaren av 
WRSD. Då Used By ingick i Odd Molly International AB (numera Logistea AB) under första kvartalet justeras detta för i 
koncernens räkenskaper. Även WRSD första samt andra kvartal justeras för i koncernens räkenskaper. WRSD första nio 
månader återfinns i moderbolagets räkenskaper.  
.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 
 

 
TSEK 

30 sep 31 dec 

2021 2020 2020 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 146 934   

Materiella anläggningstillgångar 962   

Finansiella anläggningstillgångar 1 466   
Uppskjuten skattefordran     

Summa anläggningstillgångar 149 362 0 0 

    
Omsättningstillgångar    

Varulager 48 065   

Förskott till leverantörer 1 140   
Kundfordringar 22 198 5 066 32 645 

Kortfristiga fordringar 7 356 5 299 89 

Likvida medel 18 875 73 108 

Summa omsättningstillgångar 97 634 10 437 32 842 

SUMMA TILLGÅNGAR 246 997 10 437 32 842 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 183 206 8 726 30 028 

Uppskjuten skatt 1 740 1 539 1 659 

Långfristiga skulder 2 183   
Kortfristiga skulder 59 867 172 1 154 
Summa  246 997   10 437   32 842  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  246 997   10 437   32 842  
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 

 
TSEK  

30 sep 31 dec 

2021 2020 2020 

Hänförligt till moderbolagets aktieägare:    

Eget kapital vid årets ingång 30 028 6 724 6 724 

Apportemission 158 502    
Aktieägartillskott 30 518    

Effekt av omvänt förvärv -15 640    

Periodens resultat -20 202 2 002 23 304 

Eget kapital vid periodens utgång 183 206 8 726 30 028 
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 
 

TSEK 

Jul-sep Jan-sep Helår  

2021 2020 2021 2020 2020 

Den löpande verksamheten      

Rörelseresultat -16 561 836 -19 856 2 003 23 812 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflö-
det 

8 085  9 356   

Erhållen ränta      

Erlagd ränta -145  -346 -1 -1 
Betald inkomstskatt    -205 -386 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före  
förändring av rörelsekapital 

-8 576 836 -10 845 1 797 23 425 

      
Förändringar av rörelsekapital      

    Förändring av varulager -12 479  -19 780   

    Förändring av fordringar -405 -822 17 928 5 377 -22 232 
    Förändring av kortfristiga skulder 5 226 -29 -5 105 -7 659 -1 643 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -16 234 -15 -17 802 -485 -450 

      
Investeringsverksamheten      

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 932  -1 932   

Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -70   
Förvärv av dotterföretag 5 641  5 738   

Inkråmsförvärv   30 000   

Kassaflöde från investeringsverksamheten  3 709 0 33 736 0 0 

      
Finansieringsverksamheten      

Nyemission      

Lån 2 775  2 775   
Återbetalning av leasingskuld      

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  2 775 0 2 775 0 0 

      

Periodens kassaflöde -9 750 -15 18 709 -485 -450 

      

Likvida medel vid årets början  28 567 88 108 558 558 

Utnyttjad checkkredit vid periodens början      
Likvida medel vid periodens början, netto 28 567 88 108 558 558 

Kursdifferens i likvida medel 58  58   
Förändring utnyttjad checkkredit      
Likvida medel vid periodens slut 18 875 73 18 875 73 108 

Utnyttjad checkkredit vid periodens slut      

Likvida medel vid periodens slut, netto 18 875 73 18 875 73 108 
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 
 

TSEK  
Jul-sep Jan-sep Helår  

2021 2020 2021 2020 2020 

Rörelsens intäkter m.m.      

Nettoomsättning 1 356 2 341 5 100 10 870 11 577 
Övriga rörelseintäkter  200 141 568 959 

 1 356 2 541 5 241 11 437 12 536 

Rörelsens kostnader      
Handelsvaror -1 043 -2 341 -3 896 -8 361 -9 654 

Övriga externa kostnader -933 -2 472 -3 668 -3 836 -6 244 

Personalkostnader -1 362 -799 -3 671 -2 260 -3 430 
Avskrivning av materiella och immateriella an-
läggningstillgångar -86 -209 -221 -209 -284 

Övriga rörelsekostnader       

      

Rörelseresultat -2 068 -3 279 -6 215 -3 229 -7 076 

      
Resultat från finansiella poster      
Ränteintäkter      

Räntekostnader -79 -28 -320 -248 -456 

      
Resultat efter finansiella poster -2 147 -3 308 -6 534 -3 478 -7 532 

      

Bokslutsdispositioner      
Resultat före skatt -2 147 -3 308 -6 534 -3 478 -7 532 

      

Skatt      
Resultat -2 147 -3 308 -6 534 -3 478 -7 532 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING 
 

 
TSEK  

30 sep 31 dec 

2021 2020 2020 

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar 787  916  884 

Materiella anläggningstillgångar 388  184  141 

Finansiella anläggningstillgångar 161 403      
Uppskjuten skattefordran          

Summa anläggningstillgångar 162 578  1 100  1 025 

    
Omsättningstillgångar    

Varulager  1 020   780  707 

Förskott till leverantörer            
Kundfordringar      78   

Kortfristiga fordringar  1 763   2 625  2 137 

Likvida medel  6 166   1 688  22 263 

Summa omsättningstillgångar  8 949   5 171  25 107 

SUMMA TILLGÅNGAR  171 527   6 271  26 132 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital  170 155   1 373  18 187 

Uppskjuten skatt    

Långfristiga skulder    
Kortfristiga skulder  1 372   4 898  7 944 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  171 527   6 271  26 132 
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NOTER 
 

NOT 1 – RÖRELSEFÖRVÄRV 
Den 1 januari 2021 förvärvade Odd Molly Sverige AB en del av rörelsen i Odd Molly International AB (numera Logistea 
AB) genom ett inkråmsförvärv med motpart under gemensamt bestämmande inflytande. Köpeskillingen, som erlagts med 
revers, uppgick till 5 920 TSEK, vilket motsvarar de koncernmässiga värdena. Förvärvade tillgångar och skulder har redovi-
sats i koncernen till historiskt koncernvärde. De koncernmässiga värdena som övertogs bestod av: 
 

  TSEK  
 Tillgångar exkl likvida medel 45 045   
 Likvida medel 30 000  
 Skulder -39 125  
 Förvärvade nettotillgångar 35 920  
    

 
Den 31 mars 2021 förvärvade Odd Molly Sverige AB 100% av aktierna i Used By International AB. Transaktionen genom-
fördes med motpart under gemensamt bestämmande inflytande. Köpeskillingen, som erlagts med revers, uppgick till 
13 504 TSEK, vilket motsvarar de koncernmässiga värdena. Förvärvade tillgångar och skulder har redovisats i koncernen 
till historiskt koncernvärde. De koncernmässiga värdena som övertogs bestod av: 
 

  TSEK  
 Tillgångar exkl likvida medel 5 678   
 Likvida medel 97  
 Skulder -4 230  
 Förvärvade nettotillgångar 1 546  
 Goodwill 11 958  

 
 
Den 1 juli förvärvade WRSD 100% av aktierna i Odd Molly Sverige AB genom att emittera 7 769 718 aktier till den före 
detta ägaren i Odd Molly Sverige AB, dvs Odd Molly International AB (publ) (numera Logistea AB). Logistea AB har däref-
ter vid bolagsstämma beslutat om att dela ut aktierna i WRSD till dess aktieägare. Genom transaktionen fick därmed Odd 
Mollys tidigare ägare en ägarandel om 52,95% i WRSD. Genom att Odd Mollys tidigare ägare därmed fått bestämmande 
inflytande över WRSD anses förvärvet utgöra ett omvänt förvärv. Marknadsvärdet av de aktier som WRSD emitterat upp-
går till 158 502 TSEK. Som köpeskilling vid förvärvsanalysen används det antal aktier som Odd Molly skulle behövt emit-
tera för att uppnå en ägarandel om 52,95% i WRSD. Detta belopp uppgår till 142 862 TSEK.  
 
 
De tillgångar och skulder som redovisas till följd av förvärvet är följande: 
 

  TSEK  
 Köpeskilling vid omvänt förvärv 142 862   
 Förvärvskostnader 2 901  
 Summa överförd ersättning 145 763  
    
 Immateriella tillgångar 820  
 Materiella tillgångar 441  
 Varulager 756  
 Fordringar 4 363  
 Likvida medel 8 542  
 Leverantörsskulder -482  
 Övriga skulder -639  
 Förvärvade identifierbara nettotillgångar 13 801  
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 Goodwill 131 962  
    
 Köpeskilling -142 862  
 Värde på emitterade aktier 158 502  
 Rörelseförvärvets påverkan på eget kapital -15 640  
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STYRELSENS  
UTTALANDE 
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncer-
nens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de 
företag som ingår i koncernen står inför. 
 
 

 Stockholm 26 november 2021  

Christina Tillman 
Styrelseledamot 

Christian Rasmussen 
Styrelsens ordförande 

Dennis Lundqvist 
Styrelseledamot 

Johan Mark 
Styrelseledamot 

 
Andreas Andrén 

VD 

 
 

FINANSIELL KALENDER  
 
Bokslutskommuniké  
Januari–december 2021 

Årsredovisning 2021 

Delårsrapport  
Januari–mars 2022 

Årsstämma 

 
 
25 februari 2022 
 

29 april 2022 

27 maj 2022 
 

17 juni 2022 
 

 KONTAKTINFORMATION 
 
We aRe SpinDye (WRSD) AB (publ) 
Telefon 08 123 45 67 
Besöksadress Helio, Hornsbruksgatan 23b  
117 34, Stockholm, Sweden 
https://www.spindye.com/   
 
Andreas Andrén, VD 
Tel: 073 6791475 
Mail: andreas@spindye.com 

 

 
 

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


