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Väsentliga händelser
juli–september 2022
• I början på september meddelade bolaget att drift
sättningen av andra enheten av tidvattenkraftverket
Dragon 4 är påbörjad. Driftsättningen gynnas av
viktiga erfarenheter av kostnadseffektiva opera
tioner, både på land och till havs. I Vestmanna har
Minesto etablerat en flexibel enhet där ett litet
team kan montera ihop och sjösätta systemet på
ett fåtal timmar.
• Under september månad meddelade Minesto att
bolaget är utvalt att delta i den svenska närings
livsdelegationen till klimattoppmötet COP27
i Egypten under november. Partnerskapet ger
Minesto goda möjligheter att nå ut med information
om företagets teknik till världens energiföretag
och myndigheter, med ambition om att placera
havsenergi på den globala agendan för energi
omställning.

Tidvattenkraftverket Dragon 4 levereras till
Vestmanna, Färöarna.

Efter periodens utgång
• I början på oktober meddelade bolaget att utveck
lingen av världens första energipark med tidvat
tendrakar i Hestfjord, Färöarna, fortlöper enligt
plan. Parkens totala planerade kapacitet är cirka
30 MW och anläggningens årliga elproduktion
uppskattas till 84 GWh. Det utvärderingsarbete
som gjorts omfattar alla aspekter av platsutveck
ling, inklusive miljökonsekvensstudier, kabelrutter
och nätanslutningspunkter.

I Vestmanna har bolaget möjlighet att montera och
sjösätta systemet på ett fåtal timmar.

2

Minesto
Minesto AB
AB (publ)
(publ)

Delårsredogörelse
Delårsredogörelse11januari–30
januari–30 september
september 2022

Minesto i korthet
Minesto utvecklar teknologi för planerbar
produktion av förnybar el ur havet. Med
patenterad teknik exploateras tidvattenoch oceanströmmar med låga strömnings
hastigheter. Teknologin, som går under
benämningen Deep Green, kan installeras i
områden där inga andra kända teknologier
kan operera kostnadseffektivt.
Koncernen består av moderbolaget
Minesto AB som har huvudkontor i
Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK
Ltd, Minesto Taiwan Ltd, Sp/f Minesto
Føroyar, Minesto Warrants One AB och
Holyhead Deep Ltd.
Koncernen har sitt säte i Göteborg och
bolagets aktie (MINEST) är föremål för
handel på Nasdaq First North Growth
Market i Stockholm med G&W Fond
kommission som Certified Adviser.
Läs mer på www.minesto.com
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Koncernen i sammandrag
1 januari–30 september 2022
• Bidrag togs under perioden upp till 48 913 Tkr (15 865), varav
46 821 Tkr (13 856) reducerade anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden genomfördes
utbetalningar från bidragssystemen med 27 146 Tkr (14 809),
varav hela beloppet (14 809) avser godkända yrkanden.

• Intäkterna för perioden uppgick till 33 935 Tkr (31 202) och
utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.
• Rörelseresultatet var –15 822 Tkr (–13 183). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader och konsulter. Av personalkostnaderna har
31 715 Tkr (29 105) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

• Periodens kassaflöde uppgick till –83 218 Tkr (76 257). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 67 852 Tkr (181 540).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 525 910
Tkr (543 018) fördelat på 137 655 143 aktier (137 655 143),
varav periodens resultat utgjorde –11 868 Tkr (–9 566).

• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 354 737 Tkr (275 919), därtill kommer aktiverade
utgifter för patent om 14 795 Tkr (14 077) inom de immateriella
anläggningstillgångarna om 369 532 Tkr (289 996).

Tkr

Jan–sep 2022

Nettoomsättning

Jan–sep 2021

Helår 2021

—

—

—

Rörelseresultat

–15 822

–13 183

–20 136

Resultat efter skatt

–11 868

–9 566

–14 929

Periodens kassaflöde

–83 218

76 257

45 396
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Kommentar från VD

En global möjliggörare för nettonollutsläpp

En väsentlig potential för grön
elektricitet genom tidvatten och
havsströmmar finns i Sydostasien.

att sprida budskapet om 100 procent förutsägbar havsenergi från
tidvatten och havsströmmar, som ett komplement till de mer
väderberoende alternativen som vind och sol.

Med de tekniska och operationella framsteg vi gjort på Färöarna
står vi med unik erfarenhet som är direkt applicerbar på nya marknader. Det gäller inte minst den mycket positiva utvecklingen av
världens första energipark med tidvattendrakar i Hestjford. Med
viktiga analyser av miljökonsekvenser, kabelrutter och nätanslutningspunkter på plats börjar parkens utformning utkristalliseras
och vi står inför realisering av en energipark som blir den första av
sitt slag.
Framgångarna stärker oss i vår hängivna mission att påvisa tidvattenkraftens kommersiella bärkraft. För många av världens kustoch havsnära länder kan energi från tidvatten och havsströmmar
utgöra nyckeln till ett nationellt energisystem som når netto-noll.
I takt med att vi flyttar fram våra tekniska och operationella
positioner accelererar vi successivt våra marknadsaktiviteter. Vi
genomför nu framförallt två större satsningar i etableringen av nya
marknader: dels genom att delta i den svenska affärsdelegationen i
det globala klimattoppmötet COP27 i Egypten i november, dels
genom ett riktat accelerationsprogram för Sydostasien i nära samarbete med Business Sweden lokalt.

Intensifierade etableringsaktiviteter i Sydostasien
En väsentlig potential för grön elektricitet genom tidvatten och
havsströmmar finns i Sydostasien. Vid publicerandet av denna text
befinner jag mig på en omfattande mötesturné i Japan, Taiwan,
Indonesien och Filipinerna, i syfte att accelerera etableringen på en
av våra viktigaste framtida marknader. Satsningen är ett program
som genomförs med Business Sweden lokalt och innefattar möten
och dialog med ett brett spektrum av representanter från statligt
kontrollerade energibolag, lokala energidepartement och projekt
utvecklare.
Det är min bedömning att det finns ett stort och genuint intresse
för vår teknik med potential för många intressanta partnerskap
som kan låsa upp den ännu outnyttjade naturresurs som så tydligt
besvarar de i många fall akuta energibehoven. En global utmaning
som kan adresseras av en global naturresurs för lokal framgång,
precis som vårt exempel på Färöarna och helt i COP27s anda.

Klimattoppmötet COP27 – en plattform för nya partnerskap
Minestos medverkan vid COP27 är en strategisk och omfattande
satsning som ger direkt access till kontakter inom statliga organ
såväl som internationellt näringsliv. Genom varumärket Sverige
och ett väl sammanvägt urval av svenska industriaktörer har
Minesto möjlighet att nå nya kontaktytor globalt. På klimattoppmötet, där världens länder förhandlar om åtaganden för att bromsa
klimatförändringarna och nå de uppsatta målen i Paris-avtalet, är
det ett tydligt fokus på nationella åtaganden. Energiförsörjning är
på många sätt internationaliserad, men vägen till netto-noll styrs
av varje enskilts lands förmåga att främja utvecklingen av de för
nybara resurser man har tillgång till. Här har vi en viktig uppgift

Martin Edlund, VD
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Koncernen

Finansiell information i sammandrag
Resultat
Tkr

Jan–sep 2022

Rörelsens intäkter

Jan–sep 2021

Helår 2021

33 935

31 202

41 869

Rörelsens kostnader

–49 757

–44 385

–62 004

Rörelseresultat

–15 822

–13 183

–20 136

Finansiella poster

870

1 128

1 358

3 084

2 489

3 848

–11 868

–9 566

–14 929

Resultat per aktie, kr

–0,09

–0,07

–0,11

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,09

–0,07

–0,11

30 sep 2022

30 sep 2021

31 dec 2021

Totala anläggningstillgångar

435 954

351 759

375 888

Totala omsättningstillgångar

125 732

208 685

183 614

Totalt eget kapital

525 910

543 018

537 751

35 776

17 426

21 751

94

97

96

Jan–sep 2022

Jan–sep 2021

Helår 2021
–21 189

Skatt
Periodens resultat

Balans
Tkr

Totala skulder
Soliditet, %

Kassaflöde
Tkr
Löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital

–15 312

–13 724

Förändringar i rörelsekapital

–10 675

1 451

778

Investeringsverksamheten

–57 232

–51 613

–74 455

—

140 144

140 262

Likvida medel vid periodens början

150 890

104 358

104 358

Periodens kassaflöde

–83 218

76 257

45 396

180

926

1 136

67 852

181 540

150 890

Finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Om delårsredogörelsen Redovisningsprinciper
och revision
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 2021.
Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna delårsredogörelse i vissa fall inte exakt summera till totalen.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets revisor.

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.

Kommande informationstillfällen
2023-03-16

Bokslutskommuniké 2022

2023-03-23

Årsredovisning 2022

Göteborg den 20 oktober 2022

Martin Edlund
Verkställande direktör
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Definitioner av
nyckeltal

Kontakt

Rörelseintäkter
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Cecilia Sernhage, Communications Manager
0735-23 71 58
ir@minesto.com

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar.

Minesto AB (publ)
Org.nr. 556719-4914
J A Wettergrens gata 14
421 30 Västra Frölunda

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

www.minesto.com

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 aktier
med tillägg för potentiella aktier.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014
om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande
den 20 oktober 2022 kl. 08:30 CEST.
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