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Väsentliga händelser under perioden
• I februari tecknade Minesto ett elköpsavtal med det
färöiska elbolaget SEV. Elköpsavtalet omfattar de två
planerade installationerna av Minestos marina kraftverk
DG100 samt ytterligare 2 MW kapacitet för installationer av kommersiella system för storskalig elproduktion.

till och med mitten av mars 2020 inte hade haft någon
negativ påverkan på inkommande leveranser av komponenter och delsystem för bolagets installationsprojekt
på Färöarna.
Efter periodens utgång

• I mars meddelade Minesto etableringen av ett färöiskt
dotterbolag, Minesto Føroyar ApS, vars verksamhet syftar till att bedriva testning och utveckling av Minestos
teknologi på Färöarna. Minesto meddelade samtidigt att
den globala utvecklingen kring det nya coronaviruset

• I april meddelande Minesto att bolaget och dess samarbetspartner SEV har beviljats alla nödvändiga tillstånd
och samtycken för installation av två DG100-kraftverk i
Vestmannasund, Färöarna, där kraftverken ska anslutas
till elnätet.

Koncernen i sammandrag
JANUARI–MARS 2020
• Intäkterna för kvartalet uppgick till 11 850 Tkr (9 105
Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för
egen räkning.

• Bidrag togs under perioden upp till 16 349 Tkr (1 278
Tkr), varav 15 164 Tkr (642 Tkr) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna.
Under perioden skedde utbetalningar från bidrags
system med 27 905 Tkr (11 380 Tkr).

• Rörelseresultatet uppgick till –3 224 Tkr (–4 413 Tkr).
Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till
affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader,
hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 10 542
Tkr (8 469 Tkr) aktiverats som arbete för egen räkning.

• Periodens kassaflöde uppgick till 81 515 Tkr (34 410
Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till
135 621 Tkr (39 201 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till
396 848 Tkr (344 700 Tkr) fördelat på 125 607 304
aktier (106 201 541 aktier), varav kvartalets resultat
utgjorde –1 898 Tkr (–2 344 Tkr).

• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 177 533 Tkr (246 811 Tkr), därtill
kommer utgifter för patent om 12 702 Tkr (11 195 Tkr).

Jan–mars 2020

Jan–mars 2019

Helår 2019

Rörelsens intäkter

11 850

9 105

40 101

Rörelseresultat

–3 224

–4 413

–126 793

Resultat efter skatt

–1 898

–2 344

–99 960

Rörelsens kassaflöde

81 515

34 410

50 986

Tkr
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Kommentar från VD

Fortsatt fullt fokus på att leverera våra projekt
så effektivt och säkert som möjligt
Vi fortsätter att noga följa utvecklingen av coronavirus-
pandemin. Våra medarbetares säkerhet och hälsa är vår
högsta prioritet och vi har vidtagit nödvändiga åtgärder
för att säkerställa detta enligt riktlinjer från regeringar och
myndigheter.
Med verksamhet i fyra länder på två kontinenter är vi
ödmjuka inför det faktum att denna globala utmaning på
olika sätt har och kommer att påverka vår organisation,
våra projekt och de lokala samhällen vi verkar i.
Vi har trots det fortsatt fullt fokus på att leverera våra
projekt på ett så effektivt och säkert sätt som möjligt. Vi arbetar nära alla våra partners och leverantörer för att stödja
dem för att upprätthålla produktiviteten. Detta hjälper dem
att hålla sin verksamhet igång och det hjälper Minesto
att upprätthålla leveranstider, framför allt relaterat till de
planerade DG100-installationerna på Färöarna.
Hittills har vi kunnat hantera påverkan på leveranser och
verksamhet och vi planerar fortfarande för installation i
Vestmannasund, Färöarna under det andra kvartalet i år.
Självklart måste vi bevaka vad som händer framöver
med eventuella ytterligare restriktioner. Teamet både i
Storbritannien och Sverige gör ett utmärkt arbete för att
driva alla aktiviteter framåt, trots utmaningarna i samband
med pandemin.

Testningen av det första DG100-systemet i Göteborg
fortskrider väl. Med både hårdvara för DG100-”drakarna”
samt den färdigställda kontrollstationen tillgänglig i verkstaden kan vi utföra tester av systemkonfiguration och
driftsättning.

Tecken på behovet av förutsägbar, grön el
Vi var mycket nöjda över att tidigare denna månad kunna
meddela att vi och vår färöiska partner SEV har erhållit alla
tillstånd och samtycken som krävs för att gå vidare med
projektet på Färöarna. Den effektiva processen genom
vilken dessa tillstånd har säkrats visar på värdet av en förnybar energiteknik som verkar utan visuell påverkan. Det
är även ett tecken på det lokala behovet av förutsägbar,
grön el.

Återuppbygga ekonomin och samhället med hållbara
aspekter i fokus
Vår nuvarande starka likviditetsposition gör att vi kan
fokusera på att skapa industriellt värde och marknads
etableringen av vår unika produkt. Detta går väl i linje med
det större perspektivet och makrotrender där vi ser och
hör uppmuntrande budskap från EU-ledare och politiker
om stödet för den förnybara agendan.
Vi har inte tid att backa från ambitiösa mål för att
omvandla samhällen till helt förnybara energisystem. Att
lyssna på tidiga varningssignaler från vetenskap och forskning är något vi behöver bli bättre på, och den pågående
pandemin understryker detta kanske ännu mer.
När ekonomin och samhället ska återuppbyggas är det
viktigt att vi gör det med hållbara aspekter i fokus. Vi är
fast beslutna att bidra till den utvecklingen.

Vår nuvarande starka
likviditetsposition gör att vi kan
fokusera på att skapa industriellt
värde och marknadsetableringen
av vår unika produkt.

Martin Edlund, VD

3

Minesto AB (publ)

Delårsredogörelse 1 januari–31 mars 2020

Finansiell information i sammandrag, koncernen
RESULTAT
Jan–mars 2020

Jan–mars 2019

Helår 2019

11 850

9 105

40 101

–15 074

–13 517

–166 894

–3 224

–4 413

–126 793

Finansiella poster

836

1 460

918

Skatt

489

609

25 914

–1 898

–2 344

–99 960

Resultat per aktie, kr

–0,02

–0,02

–0,92

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,01

–0,02

–0,84

31 mars 2020

31 mars 2019

31 dec 2019

Totala anläggningstillgångar

245 952

285 831

232 905

Totala omsättningstillgångar

178 803

80 256

195 664

Totalt eget kapital

396 848

344 700

398 703

27 906

21 387

29 866

93

94

93

Jan–mars 2020

Jan–mars 2019

Helår 2019

–3 028

–4 751

–20 239

Förändring av rörelsekapital

–959

1 306

–79 232

Investeringsverksamheten

–435

–4 557

–41 629

Finansieringsverksamheten

85 937

42 412

192 085

Likvida medel vid periodens början

53 986

2 914

2 914

120

1 877

86

135 621

39 201

53 986

Tkr
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Periodens resultat

BALANS
Tkr

Totalt skulder
Soliditet, %

KASSAFLÖDE
Tkr
Löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kursdifferenser i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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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.
Minesto inkluderar ej information om intäkter, resultat
och tillgångar per segment då detta inte är applicerbart på
verksamheten.  

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
årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets
revisor.

Kommande informationstillfällen
2020-06-04

Årsstämma 2020

2020-08-20

Halvårsrapport 2020

2020-10-22

Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2020

Göteborg den 23 april 2020

Martin Edlund
Verkställande direktör
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Definitioner av nyckeltal
Rörelsens intäkter
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar.
Periodens resultat
Resultat efter hänsyn tagen till uppskjuten skatt.
Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.
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 i korthet
Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar
el ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och oceanströmmar med låga strömningshastigheter.
Teknologin, som går under benämningen Deep Green, kan
installeras i områden där inga andra kända teknologier kan
operera kostnadseffektivt.

huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK
Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Minesto Føroyar ApS, Holyhead
Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.  
Koncernen har sitt säte i Göteborg och bolagets aktie
(MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North
Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission
som Certified Adviser.

Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har

Kontakt
Magnus Matsson
Kommunikations- och IR-chef
031-29 00 60
ir@minesto.com
Minesto AB (publ)
Vita gavelns väg 6, 426 71 Västra Frölunda
Org.nr. 556719-4914
www.minesto.com
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