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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• I februari 2016 lämnade Anders Jansson sin anställning
som VD och ersattes av tidigare styrelseordföranden
Martin Edlund.
• Första betalningsanmodan gentemot KIC InnoEnergy
godkänd och reviderad.

Efter periodens utgång
• Beställningar av viktiga delsystem till Deep Green.
• Förstärkning av resurserna inom affärsutveckling.

• Teknik- och produktutveckling enligt plan.

KONCERNEN I SAMMANDRAG
Januari–mars 2016
• Rörelsens intäkter för kvartalet uppgår till 5 038 Tkr
(3 079 Tkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för
egen räkning.
• Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0 Tkr) och rörelse
resultatet till –4 442 Tkr (–3 582 Tkr). Det negativa resul
tatet är till stor del hänförligt till utvecklingskostnader,
inkluderande bland annat personalkostnader och inhyrda
konsulter. Av personalkostnaderna har 5 038 Tkr (2 929
Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
• Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna till 108 823 Tkr (76 197 Tkr), därtill kommer
utgifter för patent om 6 434 Tkr (4 306 Tkr).
• Under perioden har koncernen erhållit inbetalningar från
beviljade bidrag om 8 405 Tkr. Dessa utgörs av förskott
för berättigade utvecklingskostnader. Utbetalningar
avseende kostnader som ännu inte är rapporterade genom

Belopp i SEK (Tkr)
Nettoomsättning

bidragsgivarens system upptas som kortfristig skuld fram
tills de reviderats och godkänts. Vid godkännande av
bidragsgivande myndighet redovisas bidraget som reducering av anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har bidrag om 9 974 Tkr
godkänts. Även efter godkännande är bidrag utbetalade
genom EUs FoU-program såsom H2020 och ERDF öppna
för särskild granskning i 5 år efter slutrapportering.
• Periodens kassaflöde uppgår till –8 339 Tkr (13 263 Tkr).
De likvida medlen uppgick på balansdagen till 72 813 Tkr
(14 104 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till
194 493 Tkr (77 528 Tkr) varav kvartalets resultat utgjorde –3 728 Tkr (–3 097 Tkr). Inga andra förändringar i det
egna kapitalet har skett under perioden.

jan–mars 2016

jan–mars 2015

Helår 2015

—

—

37

Rörelseresultat

–4 442

–3 582

–17 185

Resultat efter skatt

–3 728

–3 097

–15 513

Rörelsens kassaflöde

–8 339

13 263

80 332

MINESTO I KORTHET
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnyelsebar el
ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och
havsströmmar med låga strömningshastigheter. Teknologin,
som går under benämningen Deep Green, kan installeras
i områden där inga andra kända teknologier kan operera
kostnadseffektivt.

Koncernen har sitt säte i Göteborg och Minestos aktier och
teckningsoptioner (TO1) är noterade på First North vid Nasdaq Stockholm. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission. Mer information finns på bolagets hemsida
www.minesto.com

Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har
huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd
och Minesto Warrants One AB.
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VDs kommentarer

EXPANSION OCH
FORTSATT UTVECKLING

Det första kvartalet 2016 har för Minestos del präglats av
expansion och fortsatt utveckling. Sedan årsskiftet har våra
team i Göteborg, Holyhead och Portaferry växt med tio personer och i skrivande stund söker vi ytterligare nio personer
som vill följa med oss på vår resa. Flera av dessa är förlagda
till vårt nyetablerade Waleskontor i Holyhead.
I början på april kom vi överens med Stefan Karlsson, med
över tio års erfarenhet av affärsutveckling inom förnybar
energi, om en utökad, operativ roll inom Minesto. Stefan
kommer bland annat fördjupa bolagets arbete med att finna
kommersiella partners, agenter och licenstagare.
Vi är också mycket nöjda över att ha knutit Sian George till
bolaget, som ansvarig för utvecklingen av vår site i Holyhead.
Sian har varit verksam inom havsenergibranschen i över tio år
och har gedigen erfarenhet av site-utveckling.
Viktiga steg framåt
Expansionen av verksamheten är en naturlig följd av att
teknik- och produktutvecklingen fortskrider enligt plan. Under
kvartalet har havstesterna av Deep Green i kvartsskalemodell
fortsatt i Strangford Lough utanför Portaferry.

Parallellt med detta har vi tagit flera viktiga steg framåt i
arbetet med den första fullskalemodellen. Tillsammans med
vår strategiska partner Schottel Hydro fastställde vi i april
designen för turbinen. I maj ingick vi ett leverantörsavtal med
Subsea Riser Products och beställde en dimensionerad version av Rocksteady, ett system för infästning till Deep Green.
Första betalningsanmodan godkänd och reviderad
På finansieringssidan gör vi också kontinuerliga framsteg.
Ett viktigt sådant var att vi i slutet av mars fick vår första
betalningsanmodan gentemot KIC InnoEnergy godkänd
och reviderad.

Göteborg den 16 maj 2016
Martin Edlund, VD
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INFORMATION OM INTÄKTER OCH RESULTAT, KONCERNEN
Belopp i SEK (Tkr)

jan–mars 2016

jan–mars 2015

Helår 2015

5 038

3 079

15 258

Totala intäkter
Rörelseresultat

–4 442

–3 582

–17 185

Periodens resultat

–3 728

–3 097

–15 513

Resultat per aktie, kr

–0,06

–0,10

–0,42

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,04

–0,06

–0,25

31 mars 2015

31 dec 2015

INFORMATION OM FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN
Belopp i SEK (Tkr)

31 mars 2016

Totala anläggningstillgångar

134 502

94 883

131 681

Totala omsättningstillgångar

78 278

15 023

86 127

194 493

77 528

198 216

18 287

32 378

19 593

91

71

91

jan–mars 2016

jan–mars 2015

Helår 2015

Löpande verksamheten

–4 569

–3 848

–19 382

Förändring av rörelsekapital

–1 810

22 208

9 881

Investeringsverksamheten

–1 961

–5 097

–38 771

—

—

128 604

Likvida medel vid periodens början

81 167

839

839

Likvida medel vid periodens slut

72 813

14 104

81 167

Totalt eget kapital
Totalt skulder
Solditet, %

INFORMATION OM KASSAFLÖDEN, KONCERNEN
Belopp i SEK (Tkr)

Finansieringsverksamheten
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OM DELÅRSREDOGÖRELSEN

REDOVISNINGSPRINCIPER
OCH REVISION

Minesto har valt att för räkenskapsårets första och tredje
kvartal upprätta delårsredogörelser i enlighet med Nasdaqs
Vägledning för upprättande av delårsredogörelse, istället för
kvartalsrapporter i enlighet med IAS 34.
Bolaget har valt att inte inkludera information om intäkter,
resultat och tillgångar per segment då detta inte är applicerbart på Minestos verksamhet.

Delårsredogörelsen har upprättats i enlighet med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
För mer utförliga principer hänvisas till bolagets årsredo
visning för räkenskapsåret 2015.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets
revisor.

KOMMANDE
INFORMATIONSTILLFÄLLEN
2016-06-15

Årsstämma

2016-08-26

Delårsrapport 1 jan–30 juni 2016

2016-11-11

Delårsredogörelse 1 jan–30 sept 2016

Göteborg den 16 maj 2016

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör
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KONTAKT

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Dr Martin Edlund, VD
martin.edlund@minesto.com

Totala intäkter
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Fredrik Ahlström, CFO
fredrik.ahlstrom@minesto.com

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar.

Minestos huvudkontor
031-29 00 60

Periodens resultat
Resultat efter hänsyn tagen till uppskjuten skatt.
Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Minesto offentliggör denna information enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande på bolagets
hemsida samt genom pressmeddelande som
distribueras via presstjänsten BeQuoted den
16 maj 2016.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal
aktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal
akter med tillägg för potentiella aktier.

Minesto AB (publ)
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda
Org.nr. 556719-4914
info@minesto.com
www.minesto.com

6

