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Nyckeltal Q2 2018 

Andra kvartalet 2018-04-01 - 2018-06-30 

Nettoomsättningen ökade till: 6 542 (365) KSEK 

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: - 2 050 (-2 552) KSEK 

Resultatet per aktie uppgick till: -1,48 (-2,17) SEK 
 

Första halvåret 2018-01-01 - 2018-06-30 
 
Nettoomsättningen ökade till: 22 853 (838) KSEK 

Rörelseresultatet (EBIT) ökade till: 2 497 (-4 585) KSEK 

Resultatet per aktie ökade till: 2,71 (-3,88) SEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definitioner:  
Resultat per aktie: Periodens resultat före skatt dividerat med 1 190 625 (1 190 625) 
utestående aktier. 

 

 

Omslagsbilden: Markus Tallre, Ramez Shabani och Ingmar Öhman fram för ett fält med 
Absolicon T160 
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Kommentar till ekonomiska rapporteringen

Den ekonomiska utvecklingen följer plan. 
Absolicon är ett utvecklingsbolag där det 
negativa resultatet återspeglar att bolaget 
arbetat med affärs- och produkt-
utveckling, långsiktiga satsningar som 
endast till en mindre del har aktiverats. 

Legotillverkningen på uppdrag följer plan 
och inbringar tillsammans med uppdrag 
och statliga investeringsstöd intäkter 
vilket ger bolaget viss uthållighet, men 
utvecklingsverksamheten finansieras i 
huvudsak med ägarkapital. 

Bolaget har sen den 1 januari 2018 bytt 
redovisningsmetod till successiv 
vinstavräkning vilket innebär att pågående 

arbeten till fastpris vinstavräknas till den 
grad de är utförda. 

Färdigställandegraden per 2018-06-30 är 
beräknad till 85% för produktionslinan i 
Sichuan och 84% för installationen på 
Colgate-Palmolive i Aten. De två 
bankgarantierna om sammanlagt 6,4 
miljoner kinesiska RMB, tidigare utställda 
till Heli New Energi, har nu återlämnats 
till Absolicon. 

Sammanlagt har Heli per 2018-06-30 
erlagt 17,5 miljoner kinesiska RMB i 
betalning. 1 RMB är värd ca 1.3 SEK. 

Se även kommentarer under rubriken 
Principer för rapportens upprättande. 

    

    

    

Kvartalsredovisningen Kvartalsredovisningen Kvartalsredovisningen Kvartalsredovisningen QQQQ2222    2012012012018888    kan med fördel läsas tillsammans med kan med fördel läsas tillsammans med kan med fördel läsas tillsammans med kan med fördel läsas tillsammans med 
årsredovisningen 201årsredovisningen 201årsredovisningen 201årsredovisningen 2017777    och och och och tidigare kvartalsrapporter tidigare kvartalsrapporter tidigare kvartalsrapporter tidigare kvartalsrapporter samt samt samt samt bolagets prospekt från bolagets prospekt från bolagets prospekt från bolagets prospekt från maj maj maj maj 
2018201820182018    som ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingensom ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingensom ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingensom ger en fördjupad bild av den historiska utvecklingen....  
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Reflektioner från verksamheten  
till Absolicons aktieägare och intressenter 

 

VVVVi har lyckats!i har lyckats!i har lyckats!i har lyckats! Under våren har vi arbetat med stort självförtroende. 
Produktionslinan är på plats i Kina och inom några veckor har vi en likadan 
produktionslina uppställd i Härnösand. 

Vår solfångare T160 har världens högsta optiska verkningsgrad, 76,6%, och vi får varje 
vecka nya intressanta kontakter runt om i världen. 

Vi har gjort en fantastisk installation på Colgate-Palmolive i Aten där vi tillsammans 
med Saravanos Solar++ dramatiskt kommer att minska deras koldioxidutsläpp. Vi har 
även installerat i Graz och Baotou. 

De mål som vi satte upp när Absolicon startade har vi uppfyllt och det känns bra att 
kunna visa våra aktieägare resultaten. 

Omsättningen första halvåret 22,8 miljoner är i huvudsak resultat av försäljningen till 
Kina. Det goda utfallet för 2018 är dock delvis effekt av att vi vid årsskiftet bytte 
redovisningsprincip. 

Det nya verksamhetsområdet ”Material och komponenter” har fått en flygande start. 
Emissionen för att finansiera vår nya satsning att bli leverantör av material och 
komponenter tecknades till 312% och vi har under Q2 beviljats ytterligare två projekt 
med forskningsmedel om sammanlagt ca 4 MSEK vilket gör Absolicon till Sveriges 
starkaste aktör inom solvärmeforskning. 

Nu sätter vi nya mål.Nu sätter vi nya mål.Nu sätter vi nya mål.Nu sätter vi nya mål. Hösten 2018 är försäljning i fokus. Absolicon går från att vara 
ett forskande och utvecklande företag till att bli en säljande organisation och alla 
medarbetare får olika funktioner i det arbetet.  

Försäljningsarbetet fokuserar på Indien och Kenya, men det finns flera andra länder 
med intressanta processer. Vi kommer snart att lansera nya webb-verktyg för enklare 
beräkning av hur stora solfångarfält som behövs för olika industrier. 

Vi arbetar också med förvärv för att stärka vår försäljningskapacitet. 

Det blir en spännande höst! 

 

 

 

Joakim Byström, vd 
Absolicon Solar Collector AB 
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T160 uppställda utanför Absolicon i Härnösand. På bilden Markus Tallre, Ramez Shabani 

och Ingmar Öhman. 

Absolicons syfte och mål 

Mission och vision 
Absolicons mission är att förändra 
världens energiförsörjning från fossila 
bränslen till förnyelsebar energi genom 
att bidra med vår unika teknik och 
kompetens inom koncentrerad solenergi. 

Vår vision är att vår unika solfångar-
teknologi konkurrerar ut fossila bränslen 
och att våra massproducerade solfångare 
med tiden finns i jordens alla länder. 

Absolicon är ett utvecklingsbolag med 
lång erfarenhet av koncentrerad 
solenergi. Vi utvecklar och tillverkar 
världens bästa paraboliska solfångare för 
industritak och fjärrvärme. Marknaden 
uppskattas till 5 000 miljarder kronor i 
investeringar fram till år 2050 med mycket 
snabb tillväxt de första decennierna. 

Strategiska aktiviteter  
Försäljning av kompletta produktionslinor 
för koncentrerande solfångare samt 
tillverkning och leverans. 

Uppbyggnad av en demonstrationsplats i 
Härnösand med produktionslina och 
solfångare som skall övertyga kunder att 
investera i produktionslinor. 

Pilotanläggningar som visar på minskade 
energikostnader med solenergi. Vi har 
särskilt fokus på multinationella bolag. 

Forskning och utveckling för att skapa 
prisvärda insatsvaror och komponenter 
som höjer verkningsgraden att sälja till 
våra produktionslinekunder. 

Utveckling av ett online verktyg för att 
underlätta projektering och försäljning av 
nya linor.
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Professor Johan Rockströms budskap får allt större genomslag. Han har föreslagit en 
halvering av koldioxidutsläppen varje decennium för att kunna vara på säkra sidan att 
jorden inte hamnar i ett läge med galopperande temperaturökningar långt över 2°C. 

Omvärldsförändringar 

Väderrekord ökar med-

vetenheten om klimat-

förändringarna 
Den extrema vintern där Arktis hade 
plusgrader samtidigt som det var iskyla i 
Sverige och årets rekordsommar som 
orsakat värmerekord över hela jorden 
och orsakat stora skogsbränder i Sverige 
har satt klimatfrågan i fokus. 

Professor Johan Rockström fortsätter 
presentera forskningsresultat som visar 
på vikten att vidta snabba åtgärder att 
minska koldioxidutsläppen. 

Starka åtaganden från de 

multinationella företagen 
En revolution pågår i det tysta där de 
multinationella företagen antar 
vetenskapligt baserade klimatmål.  

Unilever har 500 fabriker som 
tillsammans eldar motsvarande 2000 
tankbilar olja varje dag. Carlsberg har 
150 bryggerier runt om i världen. Båda 
företagen har åtagit sig att minska sina 
utsläpp till noll år 2030. 

Även H&M har som mål att ha noll i 
koldioxidutsläpp från all produktion av 
tyg och sömnad av kläder.  

Sammanlagt har över 100 företag genom 
organisationen ”Science Based Targets” 
gjort långtgående åtaganden. År 2020 
förväntas ytterligare 800 företag 
tillkommit.
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Del av Heli New Energys kinesiska personal tillsammans med Daniel Agrell och Christer 

Pekkala på plats i Sichuan för installation av produktionslinan. 

Verksamheten 

Försäljning av produktionslinor 
Absolicon har levererat en komplett 
solfångarlina till Sichuan där den under 
april monterats upp och 27-28 april 
genomfördes provtillverkning av de första 
solfångarna. 

Resultaten är mycket goda, produktions-
linan kommer att överträffa vad vi lovat 
kunden i produktionskapacitet och 
solfångarna håller mycket hög kvalité. 
Några mindre åtgärder kvarstår innan 
linan är helt klar att ta i bruk vilket 
förväntas ske under Q3 2018.  

Leveransen är värd 19,5 miljoner 
kinesiska RMB, ca 26 MSEK. 

Produktionslina i Härnösand 

I september 2018 skall även en 
produktionslina stå klar i Härnösand för 
produktion av solfångare till försäljning, 
som visningsanläggning och för 
produktutveckling. 

Avtal med partners i Kenya och Indien 
Absolicon har tecknat avsiktsförklaringar 
med företag i Kenya respektive Indien om 
att inleda arbetet för att etablera 
produktionslinor. Båda företagen är 
mindre teknikföretag som Absolicon 
bedömer har kapacitet att driva 
produktionslinor med goda kontakter i 
sina respektive branscher.
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I Kenya är det företaget Tealand 
Engineering & Construction Ltd som i 
många år levererat maskiner till 
teindustrin. I Indien samarbetar Absolicon 
med Opti Engineering P.L. som är 
underleverantör till flera stora 
multinationella bolag inom energisektorn.  

Samarbete med 

multinationella bolag 

Leverans till Colgate Palmolive 
Under kvartalet har Absolicon levererat 
solfångare till Colgate-Palmolive 
tillsammans med sin samarbetspartner 
Saravanos Solar++ AB. Ordervärdet 
uppgår till cirka 500 000 svenska kronor. 

Solfångarna från Absolicon bidrar 
trycksatt hetvatten i tillverknings-
processen av rengöringsmedlet Ajax på 
Colgate Palmolives produktion-
sanläggning i Aten. 

Saravanos Solar++ AB har intensifierat 
den kemiska processen och projektet har 
potential att minska koldixidutsläppen 
med 80%. 

Systemet är klart, men ännu ej fullt ut 
inkopplat till processen och driftsatt. 

Tefabriker i Kenya 

Ansökan till Nordiska Klimatfonden (NCF) 
ca 5 MSEK för pilotanläggningar, arbete 
med finansieringspaket och informations-
spridning i Kenyas teindustri har gått 

vidare till sista ansökningssteget. Besked 
väntas under Q3 2018. 

Övriga installationer 

 
Installation i fjärrvärmenätet i Graz 

Installation av T160 i Graz 
Den österrikiska staden Graz har som så 
många andra i Nordeuropa ett 
fjärrvärmenät som drivs med kol och gas. 
Nu skall ett föråldrat kolkraftverk tas ur 
drift och staden planerar att ersätta det 
med 500 000 m2 termiska solfångare. 

Absolicon har bjudits in för att 
demonstrera solfångaren T160 och på tre 
dagar i april satte Absolicon upp 88 
kvadratmeter koncentrerande solfångare i 
Graz. Installationen kommer att 
utvärderas och underlagen användas i en 
framtida upphandling. 

Installation i Baotou 
Absolicon har installerat en mindre 
pilotinstallation av T160 tillsammans med 
en av Absolicon tillverkad solcentral i 
kinesiska Baotou.

  



  

Delårsrapport april - juni 2018  9 (20) 

   
Ramez Shabani och Krzysztof Adamczyk framför en nyutvecklad solcentral och professor 
Thomas Wågberg i sitt labb i Umeå.  

Forskning och utveckling  

Nytt: Fjärrvärmecentraler  

Absolicon levererade under 2017 en 
solvärmecentral till Ystad där det finska 
bolaget Savo-solar installerade plana 
solfångare.  

I samarbete med Gunnar Lennermo på 
Energianalys och flera energibolag 
startar nu Absolicon ett projekt för att 
utveckla flexiblare lösningar för 
inmatning av värme i fjärrvärmenäten. 
Energimyndigheten beslutade i april 2018 
att stödja arbetet med 266 000 kr. 

Nytt: Fältdesign för koncentrerande 

solfångare 

Energimyndigheten beslutade 14 maj 
2018 att satsa 1,9 miljoner på att ge 
Absolicons solfångarfält ökat 
energiutbyte och sänkta 
installationskostnader. Projektet sträcker 
sig från juni 2018 till april 2021 och stödet 
från Energimyndigheten täcker 45% av 
Absolicons kostnader. 

Nytt: Stärkt Innovation 

Konkurrenskraft och Tillväxt (SIKT) 
Som första projekt i Sverige får företag i 
Höga Kusten direkt del av EU:s 
strukturfondsmedel för större 
forsknings- och utvecklingsprojekt.  

Under nuvarande programperiod har i 
Jämtland och Västernorrland snart 1500 
miljoner fördelats till olika EU-projekt, 
men mycket lite av detta har gått till 
forskning och utveckling i företag. 

SIKT, som bygger på ett initiativ av 
Absolicons vd Joakim Byström, är en 
revolutionerande metod att använda 
regionala strukturfondsmedel för att 
finansiera företagens industriella 
forskning som nu genomförs för första 
gången i Sverige. 

Absolicons del i budgeten är ca 2 MSEK 
som skall användas för industriell 
forskning kring integration av solvärme 
och solånga i industrier. 

Optik och modeller 
Projektet ”Optik och modeller för 
koncentrerande solfångare 2” fortsätter 
arbetet med nya varianter av T160 för 
högre temperaturer, en ny beläggning av 
det svarta rör som absorberar 
solinstrålningen och val av material för 
reflektor och glas.  Energimyndigheten 
finansierar projektet med nära 4 MSEK. 

Absolicon samverkar med professor 
Thomas Wågberg på institutionen för 
fysik på Umeå Universitet där Absolicon 
har en industridoktorand. 
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Immaterialrätt 
Absolicon har sökt ett nytt patent under 
andra kvartalet. Ansökningar har lämnats 
i Sverige, internationellt (PCT) och i Kina. 
Vi har lämnat tre svaromål till 
internationella och nationella 
patentmyndigheter. 

Mässor och konferenser 
Absolicon deltog med två personer på 
konferensen Solar District Heating den 
11–12 april i österrikiska Graz. 

 

Inför konferensen hölls även ett möte i 
International Energy Agencys 
arbetsgrupp för soldriven fjärrvärme, 
Task 55, där Absolicon presenterades. 

 

 

Organisation 
Absolicon har 21 fast anställda, därutöver 
betalas lön till timanställda och 
ersättning till styrelseledamöter.
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Information, pressmeddelanden och press 

E-nyhetsbrev 
Under perioden har vi gjort nio 
nyhetsbrev till aktieägare och 
intresserade. 

Pressmeddelanden 

Kurspåverkande information lämnas via 
pressmeddelanden. Nio press-
meddelanden lämnades under perioden. 

Absolicondagen 14 april 
350 gäster deltog på invigning och 
föredrag den 14 april med nya 
landshövdingen Berit Högman. 

 

Invigning på Absolicon, forskningsledare 

Jonatan Mossegård presenterar. 

Invigningen med bandklippning i nya 
prototyplabbet och nya lokaler för 
utvecklingsingenjörer var landshövding 

Berit Högmans första officiella uppdrag i 
länet. 

Det blev därefter en riktig galakväll på 
Härnösands teater där aktieägare 
minglade med Absolicons anställda och 
inbjudna gäster. Efter maten höll 
meteorolog Pär Holmgren sitt 
uppskattade miljöföredrag. 

Årsstämma 14 maj 
Absolicons årsstämma 14 maj samlade 
ett tjugotal aktieägare vara några 
långväga tillresta. Stämmo-
förhandlingarna kompletterades med 
rundvandring i lokalerna, fika och 
presentation av verksamheteten. 

Klimatkväll på Nalen 27 juni 2018 
Ett fyrtiotal aktieägare samlades i 
Stockholm för en helkväll om klimatet 
och Absolicons strategi på den enorma 
marknad som öppnas när världen skall 
ställa om från olja, gas och kol till 
förnyelsebar energi. 

Genom Financial Stockholm och 
Aktiespararna Vasa presenterade även 
Absolicon för 150 personer på Scandic 
Anglais den 25 juni. 

Pär Holmgren har arbetat 20 år som 

meteorolog på SVT. På Absolicondagen i april 

2018 presenterade han effekterna av att fler 

och fler människor på ett ohållbart sätt 

använder jordens resurser. Konsekvenserna 

är inte bara klimatförändringar utan även 

utfiskningen i våra världshav, skövlingen av 

tropiska regnskogar och överutnyttjande av 

dricksvatten i stora delar av världen. 

Hans insikt är att vi behöver både “tuffare” 

politiska beslut, teknikutveckling och 

beteendeförändringar. 
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Absoliconmagasinet 
Årets upplaga av Absoliconmagasinet 
trycktes i 55 000 exemplar och 
fokuserade på produktionslinan i Kina 
och fjärrvärme i Europa. 

 

Annonsering i Svenska Dagbladet 
Under emissionsperioden hade Absolicon 
två helsidor i Svenska Dagbladet. 

 

 

Presentation med Aktiespararna 
Absolicon deltog på Småbolagsdagen i 
Stockholm som arrangerades av 
Aktiespararna den 11 juni 2018. 
Presentationen websändes och ger en 
mycket bra bild av Absolicons 
verksamhet och planer. Den finns 
fortfarande tillgänglig på Youtube och 
hittas enklast via arkiverade nyheter på 
Absolicons hemsida. 

 
Joakim Byström, vd Absolicon Solar 

Collector AB, presenterar i webbsändning 

på Småbolagsdagen.
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Finansiering och aktiehandel 

Aktieutveckling 
Aktien i Absolicon noterades som ABSL 
på AktieTorget den 22 juni 2016. 2018-06-
30 hade Absolicon 2522 aktieägare. 

Introduktionskursen den 22 juni 2016 var 
35,08 (40 kr utan kompensation för 
nyemission) och 2018-06-30 var kursen 
140 kr, +400%. 

Resultatet per aktie för det första 
kvartalet 2018 uppgick till: -1,48 (-2,17) 
SEK. 

Högsta omsättningen under perioden var 
den 4 juni 2018 då aktier köptes och 
såldes för ca 2,0 miljoner kr. 

Resultat per aktie: periodens resultat 
dividerat med 1 190 625 (952 500) 
utestående aktier. 

Analyser 
Aktiespararnas Analysguiden som 
genomförs av Jarl Securites släppte en 
analys av Absolicon i juni.

Tio största ägarna Antal aktier Andel Kommentar 

ENIARA AB 333 512 28.01% Ägs av Joakim Byström till 100% 
PRIONO AKTIEBOLAG 166 667 14.00% Ägs av Joakim Byström till 20% 
FASTIGHETS AKTIEBOLAG PONORD 67 242 5.65%  
FÖRSÄKRINGS AB, AVANZA PENSION 46 180 3.88%  
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 36 749 3.09%  
KNUTSSON, BENGT 11 268 0.95%  
NORDENHED, KARL ERIK PATRIK 6 000 0.50%  
SETEK INVEST AKTIEBOLAG 5 968 0.50%  
FREDRIKSSON, TORSTEN 5 300 0.45%  
WIKSTRÖM, STEFAN 4 991 0.42%   
Övriga 506 748 42.56% 
TotalTotalTotalTotal    1 190 6251 190 6251 190 6251 190 625    100.00%100.00%100.00%100.00%        

Ägarföreteckning från Euroclear 2018-06-29 
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Vissa händelser efter 2018-06-30

Förhandlingar om förvärv 
Under våren har Absolicon sökt 
samarbetspartner bland olika företag och två 
processer håller nu på att konkretiseras i 
förvärv. Syftet med förvärven är att förstärka 
Absolicon försäljningskapacitet. 

Det ena förhandlingen gäller ett litet 
europeiskt solenergiföretag som hamnat på 
obestånd. Företaget har ett handfull 
nyckelpersoner med djup kunskap om 
processvärme och även flera egna produkter. 
Absolicon har förvärvat inkråmet och tagit över 
all personal. 

Den andra förhandlingen gäller är 
samarbetspartnern Saravanos Solar++ AB, det 
luxemburgägda bolag som levererar 
solenergiinstallationen på Colgate-Palmolive i 
Aten med Absolicons solfångare T160. 
Bolagets vd Panagiotis Saravanos är en 
dynamisk företagsledare som har goda 
kontakter med multinationella bolag och som 
har hållit kontakt med Absolicon i nära 10 år. 

Emissionen tecknades till 312% 
Absolicons företrädesemission som pågick 14 
– 28 juni 2018 tecknades till totalt 34 564 400 
kr vilket motsvarar en teckningsgrad om 312% 
av det beslutade emissionsbeloppet om 11,1 
MSEK. 

För att teckna med företrädesrätt behövde 
man 14 gamla aktier för att få teckna en ny 
aktie för 130 kr. 

Då emissionen övertecknats har styrelsen 
beslutat att emittera ytterligare 20 000 aktier 
och huvudägaren Joakim Byström har, genom 
sitt bolag Eniara AB, avyttrat 20 000 aktier i 
syfte att utöka antalet aktieägare i Absolicon i 
enlighet med gjorda utfästelser i 
emissionsvillkoren.
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Ekonomisk rapportering 

Principer för rapportens upprättande 
Delårsrapporten har upprättats enligt 
samma redovisningsprinciper som i 
bolagets senaste årsredovisning, det vill 
säga enligt Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). 

För att i framtiden undvika stora 
svängningar i resultaträkningen och för att 
ge en mer rättvisande bild av bolagets 
verksamhet har styrelsen beslutat att från 
och med 1 januari 2018 använda successiv 
vinstavräkning på projekten.  

Projektet resultatförs successivt. Färdig-
ställandegraden per 2018-06-30 är 
beräknad till 85% för produktionslinan i 
Sichuan och 84% för installationen på 
Colgate-Palmolive i Aten.

Några förtydliganden 
Förändringen av färdiga varor och 
pågående arbeten består till största delen 
av material för den produktionslina som ska 
levereras till Sichuan. 

I posten ”Ränteintäkter” ingår även 
kursförändringar mellan svenska kronor 
(SEK) och kinesiska renminbi (CNY).  

Denna delårsrapport har varit föremål för 
översiktlig granskning av bolagets revisor. 
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Kommande aktiviteter 

Presentationer 
Inga planerade presentationer. 

Kommande rapporter 
Bolagets räkenskapsår är 1 jan - 31 dec. 
Absolicon Solar Collector AB lämnar 
kvartalsvis ekonomisk information enligt 
tabell nedan.

 

Kommande rapporter   Datum  
Delårsrapport Q3   2018-10-29 
Bokslutskommuniké   2019-02-26 

 

 

 

Styrelsen i Absolicon Solar Collector AB,  
Härnösand, den 28 augusti 2018 

 

Olle Olsson, ordförande Joakim Byström, ledamot och vd Malte Frisk, ledamot 

 

 

Peter Johansson, ledamot Sören Olsson, ledamot   

 

 

 

Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Absolicon Solar Collector AB, 
Fiskaregatan 11, 871 31 Härnösand, tel. 0611-55 70 00 eller hämtas på bolagets hemsida, 
www.absolicon.se.  
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ResultaträkningResultaträkningResultaträkningResultaträkning

Belopp i KSEK 2018-04-01 2017-04-01 2018-01-01 2017-01-01
2018-06-30 2017-06-30 2018-06-30 2017-06-30

RörelseintäkterRörelseintäkterRörelseintäkterRörelseintäkter
Nettoomsättning 6 542 365 22 853 838
Förändring av lager i arbete, färdiga varor & pågående arbeten -732 3 340 -8 134 4 764
Aktiverat arbete för egen räkning 1 228 829 4 059 1 448
Övriga rörelseintäkter 216 154 1 017 168
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.mSumma rörelseintäkter, lagerförändringar m.mSumma rörelseintäkter, lagerförändringar m.mSumma rörelseintäkter, lagerförändringar m.m 7 2547 2547 2547 254 4 6884 6884 6884 688 19 79519 79519 79519 795 7 2187 2187 2187 218

RörelsekostnaderRörelsekostnaderRörelsekostnaderRörelsekostnader
Råvaror & förnödenheter -4 161 -3 060 -5 888 -4 221
Övriga externa kostnader -1 934 -1 478 -4 016 -2 458
Personalkostnader -2 902 -2 451 -6 800 -4 637
Av- och nedskrivningar av materiella & immateriella anl tillgångar -305 -251 -591 -486
Övriga rörelsekostnader -2 -1 -2 -1
Summa rörelsekostnaderSumma rörelsekostnaderSumma rörelsekostnaderSumma rörelsekostnader -9 304-9 304-9 304-9 304 -7 241-7 241-7 241-7 241 -17 297-17 297-17 297-17 297 -11 803-11 803-11 803-11 803

Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT)Rörelseresultat (EBIT) -2 050-2 050-2 050-2 050 -2 553-2 553-2 553-2 553 2 4982 4982 4982 498 -4 585-4 585-4 585-4 585

Finansiella posterFinansiella posterFinansiella posterFinansiella poster
Ränteintäkter 291 0 735 0
Räntekostnader 0 -29 -7 -34
Övriga skuldrelaterade kostnader 0 0
Summa finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella posterSumma finansiella poster 291291291291 -29-29-29-29 728728728728 -34-34-34-34

Periodens resultat före skattPeriodens resultat före skattPeriodens resultat före skattPeriodens resultat före skatt -1 759-1 759-1 759-1 759 -2 582-2 582-2 582-2 582 3 2263 2263 2263 226 -4 619-4 619-4 619-4 619
Uppskjuten skatt 367 628 -752 1 205

Periodens resultat efter skattPeriodens resultat efter skattPeriodens resultat efter skattPeriodens resultat efter skatt -1 392-1 392-1 392-1 392 -1 954-1 954-1 954-1 954 2 4742 4742 4742 474 -3 414-3 414-3 414-3 414
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BalansräkningBalansräkningBalansräkningBalansräkning

Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

TILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGARTILLGÅNGAR

AnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångarAnläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Patent 0 4 2
Licenser 60 109 68
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 444 522 516
Pågående projekt immateriella anläggningstillgångar 6 044 1 152 3 538
Summa immateriella anläggningstillgångar 6 548 1 787 4 124

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 442 2 163 2 074
Förbättringsutgifter på annans fastighet 307 110 106
Pågående nyanläggningar 1 144 193 571
Summa materiella anläggningstillgångar 3 893 2 466 2 751

Finansiella anläggningstillgångar
Andel i ekonomiska föreningar 2 2 2
Uppskjuten skattefordran 4 080 3 654 4 832
Summa finansiella anläggningstillgångar 4 082 3 656 4 834
Summa anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångarSumma anläggningstillgångar 14 52314 52314 52314 523 7 9097 9097 9097 909 11 70911 70911 70911 709

OmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångarOmsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 1 319 573 1 055
Varor under tillverkning 368 10 420
Färdiga varor och handelsvaror 1 477 1 422 2 020
Pågående arbeten för annans räkning 0 3 662 7 539
Förskott till leverantörer 2 353 164 121
Summa varulager m. m 5 517 5 831 11 155

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 290 107 49
Övriga fordringar 11 821 1 107 866
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 526 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 292 363 1 297
Summa kortfristiga fordringar 14 929 1 577 2 212

Övriga kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 5 022 21 000 15 022
Summa övriga kortfristiga placeringar 5 022 21 000 15 022

Kassa och bank
Kassa och bank 9 476 8 979 9 251
Summa kassa och bank 9 476 8 979 9 251

Summa omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångarSumma omsättningstillgångar 34 94434 94434 94434 944 37 38737 38737 38737 387 37 64037 64037 64037 640

SUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGARSUMMA TILLGÅNGAR 49 46749 46749 46749 467 45 29645 29645 29645 296 49 34949 34949 34949 349
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BalansräkningBalansräkningBalansräkningBalansräkning

Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDEREGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapitalEget kapitalEget kapitalEget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 191 1 191 1 191
Ej registrerat aktiekapital 85 0 0
Fond för utvecklingsutgifter 6 152 1 433 3 764
Summa bundet eget kapital 7 428 2 624 4 955

Fritt eget kapital
Emissionslikvid utöver aktiekapital 10 627 0 0
Överkursfond 44 534 44 534 44 534
Balanserat resultat -21 385 -8 969 -11 300
Periodens resultat 2 474 -3 414 -7 697
Summa fritt eget kapital 36 250 32 151 25 537

Summa eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapitalSumma eget kapital 43 67843 67843 67843 678 34 77534 77534 77534 775 30 49230 49230 49230 492

Långfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulderLångfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 60 91 76
Övriga långfristiga skulder 182 274 251

Summa långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulderSumma långfristiga skulder 242242242242 365365365365 327327327327

Kortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulderKortfristiga skulder
Övriga skulder kreditinstitut 30 29 30
Förskott från kunder 0 6 517 13 062
Fakturerad men ej upparbetad intäkt 1 138 0 0
Leverantörsskulder 1 567 1 912 1 786
Aktuella skatteskulder 124 98 99
Övriga kortfristiga skulder 515 555 592
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 173 1 045 2 961

Summa kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulderSumma kortfristiga skulder 5 5475 5475 5475 547 10 15610 15610 15610 156 18 53018 53018 53018 530

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDERSUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 49 46749 46749 46749 467 45 29645 29645 29645 296 49 34949 34949 34949 349
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KassaflödesanalysKassaflödesanalysKassaflödesanalysKassaflödesanalys

2018-04-01 2017-04-01 2017-01-01

Belopp i KSEK 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31

Den löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamhetenDen löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 759 -2 581 -10 080

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 305 251 1 031

Betald skatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före Kassaflöde från den löpande verksamheten före Kassaflöde från den löpande verksamheten före Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar i rörelsekapitalförändringar i rörelsekapitalförändringar i rörelsekapitalförändringar i rörelsekapital -1 454-1 454-1 454-1 454 -2 330-2 330-2 330-2 330 -9 049-9 049-9 049-9 049

Förändringar i rörelsekapital

 - ökning av varulager 2 130 -3 678 -9 929

 - minskning av varulager

 - ökning av kortfristiga fordringar -455 -290 -1 323

 - minskning av kortfristiga fordringar

 - ökning av kortfristiga skulder 7 160 16 686

 - minskning av kortfristiga skulder -2 729

Kassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamhetenKassaflöde från den löpande verksamheten -2 508-2 508-2 508-2 508 862862862862 -3 615-3 615-3 615-3 615

InvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamhetenInvesteringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -531 -569 -3 569

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 450 -442 -1 276

Ökning av finansiella anläggningstillgångar

Minskning av finansiella anläggningstillgångar

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamhetenKassaflöde från investeringsverksamheten -1 981-1 981-1 981-1 981 -1 011-1 011-1 011-1 011 -4 845-4 845-4 845-4 845

FinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamhetenFinansieringsverksamheten

Nyemission 31 000 31 000

Pågående nyemission

Emissionskostnader -344 -1 193 -1 237

Ökning av kortfristiga skulder

Minskning av kortfristiga skulder

Ökning av kortfristiga fordringar (tecknat ej inbet aktiekapital)

Minskning av kortfrisiga fordringar (tecknat ej inbet aktiekapital)

Upptagna lån

Amortering av skuld -8 -53 -100

Utbetald utdelning

Kassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamhetenKassaflöde från finansieringsverksamheten -352-352-352-352 29 75429 75429 75429 754 29 66329 66329 66329 663

Periodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflödePeriodens kassaflöde -4 841-4 841-4 841-4 841 29 60529 60529 60529 605 21 20321 20321 20321 203

Likvida medel vid periodens börjanLikvida medel vid periodens börjanLikvida medel vid periodens börjanLikvida medel vid periodens början 19 33919 33919 33919 339 374374374374 3 0703 0703 0703 070

Likvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slutLikvida medel vid periodens slut 14 49814 49814 49814 498 29 97929 97929 97929 979 24 27324 27324 27324 273

Delårsrapport april-juni
 2018 20 (20)




