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Väsentliga händelser juli–september 2018
• Inledande driftsättningstester av Minestos DG500-system i
Wales slutförda.
• Deep Green-teknologins funktionalitet verifierad i kommersiell
skala.
Efter periodens utgång
• Minesto genererar elektricitet för första gången med kraftverk
i kommersiell skala.

• Väsentlig utbetalning om cirka 2,3 MEUR från Welsh
EuropeanFunding Office inom ramen för Minestos publika
finansieringskontrakt.
• Driftsättningsprogrammet av bolagets EU-finansierade projekt
i Wales slutfört.
• Avtal för kundinstallationer inklusive elköpsavtal tecknat med
elbolaget SEV på Färöarna.

Koncernen i sammandrag
Januari–september 2018
• Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 27 042 Tkr (29 385
Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen
räkning.
• Nettoomsättningen var 0 Tkr (0 Tkr) och rörelseresultatet
–12 912 Tkr (–6 281 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del
hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknik
utvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader
och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 23 072 Tkr
(25 487 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.
• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklings
kostnaderna till 228 120 Tkr (154 319 Tkr), därtill kommer
utgifter för patent om 10 593 Tkr (9 385 Tkr).

Tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter skatt
Rörelsens kassaflöde

• Bidrag har under perioden upptagits till 51 585 Tkr (43 140
Tkr), varav 47 622 Tkr (39 252 Tkr) har reducerat anskaffnings
värdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perio
den har utbetalningar från bidragssystem skett med 23 941 Tkr
(38 087 Tkr).
• Periodens kassaflöde uppgick till –36 920 Tkr (18 673 Tkr).
De likvida medlen uppgick på balansdagen till 12 296 Tkr
(62 124 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 305 798
Tkr (253 845 Tkr) varav periodens resultat utgjorde –9 507 Tkr
(–5 620 Tkr). Under perioden har 101 Tkr tillförts bolagets egna
kapital genom utnyttjande av personaloptioner.

Jan–sep 2018

Jan–sep 2017

Helår 2017

—

—

—
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–36 920
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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 kost
nadseffektivt.
Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har
huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd,

Minesto Taiwan Ltd, 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
Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer på www.minesto.com.

Framsidesbilden visar Minestos marina kraftverk DG500 under dess driftsättningsprogram under hösten 2018 vid
Holyhead Deep, 6 km utanför norra Wales kust.
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KOMMENTAR FRÅN VD

Viktiga milstolpar inom både teknik och marknad
De senaste månaderna har vi gjort viktiga framsteg både tekniskt
och kommersiellt. Vi har installerat och driftsatt vårt kraftverk
DG500 i Holyhead Deep och med det systemet har vi för första
gången genererat elektricitet samt verifierat funktionaliteten av
vår unika havsenergiteknik med en enhet i kommersiell skala. Vårt
team i Storbritannien och Sverige har gjort ett enastående arbete
för att ta oss förbi dessa milstolpar. Vi har byggt en världsunik
kompetens i att installera och driftsätta dessa marina kraftverk.
Konstruktiva finansieringsdiskussioner
Vi noterar med glädje att Wales regering uppskattar vårt arbete
och att de i internationella sammanhang lyfter vårt samarbete och
de framgångar vi har nått. Projektet uppmärksammas på flera håll
och vi har så sent som i november haft ledande kraftproducenter
på studiebesök i Holyhead.
Vi för konstruktiva diskussioner med Wales regering om utvid
gat finansiellt stöd från europeiska regionala utvecklingsfonden.
Det finns substantiella medel avsatta för marin energi i Wales och
som det ledande projektet i sektorn hyser vi goda förhoppningar
om fortsatt samarbete.
Avtal tecknat för elnätsanslutna installationer
De kommande månaderna ligger fokus på utveckling av kraftverket
och infrastrukturen i Wales samt utvecklingen av det mindre
DG100-systemet där vi arbetar direkt mot kund för att installera
och koppla upp detta mot elnätet på Färöarna. Det var mycket
glädjande och en milstolpe för Minesto när vi i helgen tecknade
samarbetsavtal med elbolaget SEV på Färöarna.
Detta är Minestos första kund och avtalet omfattar två instal
lationer av vår DG100-modell som kommer att kopplas upp mot
Färöarnas centrala elnät. Genom ett elköpsavtal förbinder sig SEV
att köpa elektriciteten som våra marina kraftverk genererar. Instal
lationen av den första DG100-enheten planeras till slutet av 2019
eller början av 2020, med följande enhet installerad under 2020.
Precis i linje med marknadsstrategin
Avtalet är precis i linje med vår strategi för marknadsetablering,
där vi inledningsvis tar ett större ansvar i värdekedjan och är
drivande i att etablera de första projekten. Detta möjliggör kund
verifiering samt skapar en plattform för expansion och därmed
produktförsäljning för Minesto, vilket är vår huvudaffär.
Genom samarbetsavtalet med SEV har vi nu säkrat ett projekt
som baseras på:
• Tidig kundinvolvering. SEV är Färöarnas huvudsakliga kraft
producent och eldistributör. De kommer att göra betydande
investeringar i projektet, inte minst genom att tillhandahålla
elnätsanslutning samt allt kopplat till tillstånd för installation och
drift.
• Tydlig och ambitiös omställningsagenda. Färöarna har satt upp
målet att tillgodose nationens hela elbehov, inklusive transport
och uppvärmning, genom förnybara energikällor före 2030.
Detta betyder att de snabbt måste utöka kapaciteten för ren
elproduktion och med tidvattenströmmar får de ett förutsägbart

komplement som balanserar andra energikällor som är beroende
av yttre förutsättningar, som sol- och vindkraft.
• Gynnsamma ekonomiska förutsättningar. Med ett generellt sett
högt elpris och med många öar och avlägsen elkonsumtion finns
det kommersiellt värde även i småskaliga, fristående installa
tioner på Färöarna. Dessutom är olika typer av EU-finansiering
tillgänglig.
• Potential för kommersiell uppskalning. Samarbetet med SEV
utgör den första fasen av en långsiktig ambition att tillföra
ytterligare kapacitet för kraftproduktion baserat på Minestos
teknologi. Där kommer SEV vara drivande i projektutveckling
och Minesto ta en tydligare roll som kraftverksleverantör.
Färöarnas olika ö-grupper skapar behov och möjligheter för
installationer kopplade till såväl lokala, självständiga elnät som
till det centrala elnätet.
Det slutliga målet är att installera upp mot 70MW där vår större
Utility Scale-modell utgör den största delen. Detta placerar
projektet i samma storleksordning som Holyhead Deep i Wales
vilket skulle lägga grunden för Minestos kommersialisering.
Denna utbyggnad behöver ske med högt tempo för att matcha
Färöarnas ambitiösa mål för energiomställning.
Vi ser fram emot ett långsiktigt och lönsamt samarbete med SEV.
Arbetet fortsätter för att säkra fler liknande projekt för att ta vår
unika produkt till marknaden.
Martin Edlund, VD
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Information om intäkter och resultat, koncernen
Jan–sep 2018

Jan–sep 2017

Helår 2017

Totala intäkter

27 042

29 385

38 535

Rörelseresultat

–12 912

–6 281

–9 939

Tkr

Periodens resultat

–9 507

–5 620

–7 866

Resultat per aktie, kr

–0,10

–0,08

–0,11

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,09

–0,07

–0,09

30 sep 2018

30 sep 2017

31 dec 2017

267 349

186 339

199 887

Information om finansiell ställning, koncernen
Tkr
Totala anläggningstillgångar
Totala omsättningstillgångar

68 020

96 122

82 379

305 798

253 845

251 484

29 571

28 615

30 781

91

90

89

Jan–sep 2018

Jan–sep 2017

Helår 2017

–11 345

–4 979

–9 597

4 750

–6 966

–11 485

Investeringsverksamheten

–87 553

–43 138

–55 407

Finansieringsverksamheten

57 227

73 757

77 757

Likvida medel vid periodens början

46 868

45 629

45 629

2 348

–2 179

–29

12 296

62 124

46 868

Totalt eget kapital
Totalt skulder
Soliditet, %

Information om kassaflöden, koncernen
Tkr
Löpande verksamheten
Förändring 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 till
gångar per segment då detta inte är applicerbart på verksamheten.

Delårsredogörelsen har upprättats i enlighet med Årsredovisnings
lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga
principer hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2017.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
2019-03-28

Bokslutskommuniké 2018

Göteborg den 15 november 2018

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör
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Definitioner av nyckeltal
Totala 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.

Kontakt
Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
ir@minesto.com
Minestos huvudkontor
031-29 00 60
info@minesto.com

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