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Kommentar till ekonomiska rapporteringen





 

På Gudlav Bilderskolan i Sollefteå har Absolicon installerat 270 m2 koncentrerande 
solfångare. 

Absolicons syfte och mål 

Mission och vision 

Strategi  

 



 

Ban Ki-moon i spetsen för förhandlarna på klimatmötet COP-22 i Marrakech. Parisavtalet 
som förväntades ta flera år att ratificera har redan trätt i kraft efter att Kina och USA 
gemensamt godkänt avtalet den 3 september 2016. 

Omvärldsförändringar 

Ökat fokus på finansiering av 
solenergiprojekt 

Valet i USA 



 

Samarbetet med det grekiska integrationsföretaget Saravanos har bland annat resulterat 
ett ”white paper” om hur solånga skall integreras i industriella processer. Dokumentet är ett 
viktigt verktyg i diskussionerna med multinationella företag. 

Verksamheten 

Samarbete med 
multinationella bolag med 
stora energibehov 



Förändrade prioriteringar 

Utveckling av produktionslinor 

Förhandlingar med kinesisk 
intressent 

Övriga marknader 

 



 

Kontorschef Christer Olsson och Bianka Magyari ger information till aktieägare samt 
organiserar studiebesök och presentationer på Absolicon. 

Finansiering och aktiehandel 

Nyheten lyfte aktien 

Nästa steg 1200 ägare 



 

Information, pressmeddelanden och press 

E-nyhetsbrev 

Pressmeddelanden 

Artiklar 

Risker och osäkerhetsmoment 



 

Aktiekursens 
utveckling på 
www.aktietorget.se 

Aktien 

Aktieutveckling Insiderhandel 

Ägarförteckning  

 



 

Ekonomisk rapportering 

Principer för rapportens upprättande 

Granskad av revisor 

Kommande rapporter 



Resultaträkning i sammandrag 

 



Balansräkning i sammandrag 





Revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport upprättad i 
enlighet med 9 kap. årsredovisningslagen 

Absolicon Solar Collector AB (publ.) 

Org nr 556929-1957 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för Absolicon Solar Collector AB (publ.) per den 30 september 2016 
och den åttamånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2007:1. Vårt ansvar är att uttala en 
slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig gransk-
ning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första 
hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra 
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med 
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en 
översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter 
som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför 
inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. 

Slutsats 

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den 
bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2007:1. 

Sundsvall den 24 november 2016 

KPMG AB 

Lars Skoglund 
Auktoriserad revisor 
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