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VÄSENTLIGA HÄNDELSER OKTOBER–DECEMBER

KONCERNEN I SAMMANDRAG

Januari–december 2016
• Intäkterna uppgår till 29 307 Tkr (15 258 Tkr) och utgörs i 

huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 27 647 Tkr 
(15 108 Tkr).

•  Resultat efter finansiella poster redovisas med –16 533 Tkr 
(–19 764 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt 
till affärsutveckling och administration kring teknikutveckling-
en och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda 
konsulter.

•  Resultat per aktie uppgår till –0,21 kr (–0,42 kr). Motsvarande  
resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga 
teckningsoptioner uppgår till –0,15 kr (–0,25 kr).

•  Vid årets utgång uppgår de aktiverade utvecklings kostnaderna 
till 113 135 Tkr (107 678 Tkr).

•  Bidrag har under året upptagits till 56 978 Tkr, varav 55 319 Tkr 
har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklings-
kostnaderna. Under året har utbetalningar från bidrags systemen 
skett med 41 417 Tkr, varav 26 310 Tkr avser godkända yrkan
den och resterande del avser förskott. 

• Kassaflödet uppgick till –35 251 Tkr (80 332 Tkr).

• Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 185 285 Tkr 
(198 216 Tkr).

Juli–december 2016*
• Intäkterna uppgår till 17 064 Tkr (8 112 Tkr) och utgörs i 

huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 15 405 Tkr 
(8 112 Tkr).

• Resultat efter finansiella poster redovisas med –6 893 Tkr 
(–9 946 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt  
till affärsutveckling och administration kring teknikutveckling-
en och inkluderar bland annat personalkostnader och inhyrda 
konsulter.

•  Resultat per aktie uppgår till –0,08 kr (–0,19 kr). Motsvarande 
resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga 
teckningsoptioner uppgår till –0,06 kr (–0,12 kr).

• Bidrag har under perioden upptagits till 47 001 Tkr, varav 
45 342 Tkr har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade 
utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar från 
bidragssystemen skett med 33 012 Tkr, varav 26 310 Tkr avser 
godkända yrkanden och resterande del avser förskott. 

• Kassaflödet uppgick till –9 391 Tkr (78 235 Tkr).

•  Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 185 285 Tkr 
(198 216) Tkr.

• Samarbetsavtal tecknat med National Taiwan Ocean  University 
kring installation av skalmodell i Taiwan.

• Toppnoteringar avseende elproduktion från havstester av  
Deep Greenteknologin i skalmodell.

•  Europeiskt patent beviljat för Deep Greenteknologins  
grundpatent.

•  Förskottsutbetalning av första anspråket gentemot Welsh  
European Funding Office. 

•  Deep Green prisad som mest lovande teknologi i  branschen.

• Fördjupade marknadsrelationer i Sydamerika genom besök i 
Argentina och Chile.

Efter räkenskapsårets utgång
• Process för att expandera bolagets första kraftverkspark i   

Wales initierad. 

•  Överenskommelse med Stena Line avseende byggnation och 
utnyttjande av monteringsanläggning i Holyhead.

•  Teckningsoptionsprogrammet TO1 avslutat med 91 procents 
teckningsgrad, innebärande sammanlagt 11 931 743 nya 
aktier tecknade i Minesto AB, motsvarande 75 169 981 kr i 
 teckningslikvid.

Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el 
ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten och 
 havs strömmar med låga strömningshastigheter. 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, 
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.

Minesto i korthet

* Under perioden har, till skillnad mot första halvåret, aktiveringsmetoden tillämpats som redovisningsprincip för hela koncernens utvecklingsutgifter. Med anledning av detta har  
jämförelsetalen för första halvåret 2016 räknats om enligt samma princip vilket resulterat i att 6 003 588 kr som kostnadsförts i Minesto UK Ltd under första halvåret nu har aktiverats  
som utvecklingsarbeten. Av beloppet utgör 3 418 595 aktiverat arbete för egen räkning och resterade del inköp för utveckling.
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Kommentar från VD

En organisation som levererar
Dagen efter publiceringen av denna bokslutskommunikén deltar 
undertecknad på branschkonferensen Marine Energy Wales i 
Swansea för att presentera Minesto och vårt tidvattenprojekt i 
norra Wales inför bland annat kabinettsekreterare i Wales reger-
ing. För ett år sedan gjorde vi detsamma när vi var vi inbjudna till 
Wales nationalförsamling. I juni fick självaste Prins Charles (The 
Prince of Wales) en introduktion till Minesto och vår teknik Deep 
Green. Vi har under det senaste året figurerat i BBC vid ett flertal 
tillfällen.

Det är ingen slump att vi syns i de här sammanhangen. Marin 
energi är utan tvekan en av de branscher i Storbritannien som 
har störst framtidspotential, både vad gäller inhemsk hållbar el
produktion och globala exportmöjligheter. Vår teknologi låser upp 
en större resurs än vad som annars skulle ha varit tillgänglig. När vi 
i februari i år meddelade att vi initierat processen att skala upp vår 
första park i Wales från 10 till 80 MW installerad kapacitet inne-
bar det att vi inte längre endast talar om världens första tidvatten-
projekt i långsamma flöden – det är om än i en tidig fas också ett 
av de största tidvattenprojekten i världen.

Viktig finansiering
I Sverige är vi och vår bransch desto mer okända. Vi arbetar därför 
kontinuerligt med att på olika sätt sprida kunskap om potentialen 
med tidvattenenergi och Minestos unika sätt att exploatera detta 
förnybara energislag, som då även inbegriper energi från de stora 
havsströmmarna. Under vintern har vi bland annat haft stort fokus 
på aktiemarknaden med flitigt deltagande på aktieträffar och 
liknande arrangemang. 

Det återstår en del arbete för att göra Minesto känt hos ge-
mene man, men vi ser definitivt resultat av våra aktiviteter. Antal 
aktieägare växer sakta men säkert och vi har haft visst genomslag i 
svenska medier, med höjdpunkter som inslag i TV4Nyheterna, Ny 
Tekniks framsida samt publicitet i Dagens Industri nyligen. 

Det var även glädjande att så många som 91 procent valde att 
utnyttja teckningsoptionerna TO1 under februari – det medför 
viktig finansiering till den fortsatta utvecklingen av Deep Green. 

Ett mycket väl utfört ingenjörssamarbete 
Apropå teknikutveckling uppvisade vi, som vi tidigare rapporterat, 
under 2016 mycket goda resultat – de bästa hittills – från vår 
prototyptestning i Irländska sjön. Det var frukten av ett mycket 
väl utfört ingenjörssamarbete innefattande design, simulering och 
havstester. På nästa sida berättar vår tekniska chef Heije Westberg 
mer om Minestos teknikutveckling 2016.

Vi erhöll under året de första utbetalningarna från våra offent-
liga  investerare WEFO och InnoEnergy. För en utomstående låter 

detta kanske som en självklarhet, men vi talar här om leveranser 
som kräver extremt noggrann dokumentation och uppföljning. 

Väl rustade inför ett spännande 2017
Allt detta möjliggörs tack vare den professionella, effektiva och 
dedikerade organisation som vi har byggt upp under de senas-
te åren, inte minst under 2016 då vi växte från cirka 30 till 55 
medarbetare.

Med våra skickliga medarbetare står vi väl rustade inför 2017, 
vilket blir ännu ett mycket spännande år för Minesto. Vårt team 
i Wales är i full gång med att förbereda monteringen och den 
följande installationen av det första Deep Greensystemet i kom-
mersiell skala. Parallellt med detta fortsätter vi föra diskussioner 
med potentiella partners och framtida kunder på nyckelmarknader 
runt om i världen. Vårt samarbetsavtal i Taiwan, som vi tecknade i 
slutet av 2016, är ett exempel på dessa aktiviteter. 

Ett stort tack till alla våra medarbetare som gjort ett ypperligt 
jobb under 2016, och ett stort tack till våra aktieägare, nya som 
gamla, som har valt att följa med oss på vår resa för att bygga en 
mer hållbar framtid. 

Göteborg i mars 2017

Martin Edlund, VD
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Kommentar från CTO

Så bedriver vi en effektiv teknikutveckling

1 Power Transfer Fastening (PTF): tethern som förankrar kraftverket i fundamentet på havsbotten.  
Tethern Innehåller förankringsrep samt kablar för eldistribution och datakommunikation.

2 Micro Grid System (MGS): en boj med ett el- och kontrollsystem för att mäta och hantera producerad elektricitet.
3 Power Take Off (PTO): den elproducerande delen av kraftverket, inklusive tether och dess förankring till fundamentet.

För att framgångsrikt bedriva teknik och produktutveckling är val 
av metod och verktyg av yttersta vikt, för att säkerställa effek-
tivitet och att fokus läggs på rätt områden. I en verksamhet där 
man utvecklar ny teknologi (Deep Green) inom ett nytt område 
(långsamma tidvattenflöden) är utvecklingen av strategiska verktyg 
och metoder centrala frågor. Sedan 2013 har Minesto successivt 
intensifierat utvecklingen av just dessa och jag kan stolt konsta-
tera att vi sedan en tid tillbaka har alla nödvändiga verktyg och 
metoder på plats. 

All utveckling börjar i den simulerade världen och på Minesto 
arbetar vi med detaljerade beräkningar (CFDbaserade), simule-
ringar av hela systemet och delsystem (Dymola och Hamos) samt 
strukturella beräkningar och utmattningsberäkningar (FEA). När en 
ny komponent eller delsystemlösning verkar bra nog genomförs 
prototyptester antingen i en av våra riggar (HILS, generator eller 
hydraulisk rigg) eller vid vår testanläggning på Nordirland. 

Snabb analys av testresultat
Minesto arbetar sedan 2013 även med ett analysverktyg som 
möjliggör snabb och adekvat analys av provresultaten från test
anläggningen. Analysverktyget, som heter PlotALot, använder 
nästan 400 parametrar varav en betydande mängd är indata och 
nästan 200 olika parametrar kan följas som utdata. Data från 
givare och ställdon läses 50 gånger per sekund vilket ger en bra 
möjlighet att följa dynamiska beteenden och snabba förändringar.

Ett intensivt år
Det senaste året har varit mycket intensivt i vår strävan att slutföra 
designen av det första Deep Greenkraftverket i kommersiell skala. 
I början av 2016 var den konceptuella designfasen avklarad och vi 
inledde då arbetet med att färdigställa den detaljerade utform-
ningen av kraftverket, påbörja upphandlingar och starta tillverk-
ningen av de olika delsystemen. 

Parallellt har vi arbetat med den konceptuella designen för 
 viktiga delar utanför kraftverket, som fundamentet, Power Transfer 
Fastening (PTF)1 och Micro Grid System (MGS)2. Leverantörer har 
valts och tillverkning av komponenter och delsystem har inletts.

För att minimera de tekniska riskerna för den första instal-
lationen i Holyhead Deep har vi beslutat att arbeta utifrån en 
stegvis ansats. Det innebär dels valet av att använda MGS, vilket 
möjliggör noggranna studier och justering av kvaliteten på den el 
som produceras. Även för installationen av själva kraftverket har 
ett stegvis tillvägagångssätt valts. Det innebär att vi först kommer 
att verifiera kontrollsystemet innan vi börjar producera el. Även om 
alla delsystem och konfigurationer har testats i kvartsskala vid vår 

testanläggning i Strangford Lough kräver lasterna och krafterna i 
ett fullskaligt system sin egen verifiering.     

Språngbräda för utvecklingen av Deep Green
I början av 2016 startade PowerKite, ett projekt finansierat av 
Europakommissionen genom Horizon 2020, EU:s största forsk-
nings och innovationsprogram någonsin. Med nio partners och 
en sammanlagd budget på 5 miljoner euro syftar PowerKite till att 
utveckla Deep Greenteknologins Power Take Offsystem (PTO)3. 
Resultaten från PowerKiteprojektet kommer att utgöra en viktig 
språngbräda såväl för Deep Greens utveckling i sig, som för ut-
vecklingen av den första kraftverksparken och dess nätanslutning.

Fokus 2017
Fokus för Minestos teknik och produktutveckling 2017 ligger 
delvis på att fortsätta utvecklingen av andra generationens PTO 
system inom PowerKiteprojektet samt inte minst på att sjösätta 
det första Deep Greensystemet i Holyhead Deep. Tillsammans 
skapar dessa projekt de tekniska förutsättningarna för den första 
kraftverksparken.

Heije Westberg, CTO
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Delar av Minestos team på Nordirland i färd med att sänka ned en 
Deep Greenprototyp i vattnet. Minesto har sedan 2011 genom-
fört tester i tidvattenströmmarna i Strangford Lough, där bolagets 
test och demonstrationsanläggning är belägen. Sedan 2013 sker 
detta med prototyper med tre meters vingbredd, eller kvartsskala 
jämfört med de kraftverk i kommersiell skala som Minesto ska 
installera i Holyhead Deep, Wales.



Minesto AB (publ)  |  Bokslutskommuniké 2016

6

Tkr jan–dec 2016 jan–dec 2015 juli–dec 2016 juli–dec 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning — 37 — —

Aktiverat arbete för egen räkning 27 647 15 108 15 405 8 112

Övriga rörelseintäkter 1 659 113 1 659 —

Summa intäkter 29 307 15 258 17 064 8 112

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –11 782 –7 567 –5 613 –6 243

Personalkostnader –32 540 –24 493 –17 652 –10 293

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –535 –382 –285 –181

Summa kostnader –44 857 –32 443 –23 550 –16 717

Rörelseresultat –15 551 –17 185 –6 486 –8 605

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 399 41 1 3

Räntekostnader och liknande resultatposter –1 382 –2 621 –408 –1 345

Summa resultat från finansiella poster –983 –2 579 –407 –1 342

Resultat efter finansiella poster –16 533 –19 764 –6 893 –9 946

Skatt på årets resultat 3 608 4 251 1 928 2 016

Årets resultat –12 925 –15 513 –4 965 –7 931

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –12 925 –15 513 –4 965 –7 931

KONCERNENS RESULTATRÄKNING



7

Minesto AB (publ)  |  Bokslutskommuniké 2016

Tkr 31 dec 2016 31 dec 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 121 097 113 649

Materiella anläggningstillgångar 1 178 1 469

Finansiella anläggningstillgångar 20 175 16 563

Summa anläggningstillgångar 142 450 131 681

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 29 747 4 961

Likvida medel 45 629 81 167

Summa omsättningstillgångar 75 377 86 127

SUMMA TILLGÅNGAR 217 826 217 808

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 185 285 198 216

Långfristiga skulder 500 500

Kortfristiga skulder 32 041 19 093

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 217 826 217 808

KONCERNENS BALANSRÄKNING
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat Totalt kapital

2016

Vid årets ingång 3 100 255 001 –59 886 198 216

Förändringar

Årets resultat — — –12 925 –12 925

Omräkningsdifferenser — — –5 –5

Summa förändringar —  —      –12 930 –12 930

Eget kapital vid årets slut 3 100 255 001 –72 816 185 285

2015

Vid årets ingång 1 744 123 414 –44 535 80 623

Förändringar

Årets resultat — — –15 513 –15 513

Omräkningsdifferenser — — 1 1

Utgivande av teckningsoptioner — — 161 161

Nyemission 1 356 131 587 — 132 943

Summa förändringar 1 356 131 587 –15 350 117 593

Eget kapital vid årets slut 3 100 255 001 –59 886 198 216
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KONCERNENS KASSAFLÖDE

Tkr jan–dec 2016 jan–dec 2015 juli–dec 2016 juli–dec 2015

Likvida medel vid periodens början 81 167 839 55 307 2 928

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –16 533 –19 764 –6 893 –9 946

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 084 382 496 181

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital

–15 449 –19 382 –6 397 –9 766

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar –25 115 –2 596 –24 433 –3 895

Förändring av rörelseskulder 13 167 12 477 13 262 –10 336

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –11 948 9 881 –11 171 –14 231

Kassaflöde från den löpande verksamheten –27 397 –9 501 –17 569 –23 997

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –7 692 –37 397 8 177 –24 332

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –161 –1 126 — –823

Förändringar i finansiella anläggningstillgångar — –248 — —

Kassaflöde från investeringsverksamheten –7 854 –38 771 8 177 –25 155

Finansieringsverksamheten

Aktieoptioner — 161 — 161

Nyemission — 148 512 — 147 294

Emissionskostnader                     — –15 569                     — –15 569

Emission av konvertibellån  — –4 500  — –4 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten                      — 128 604                      — 127 386

Periodens kassaflöde –35 251 80 332 –9 391 78 235

Kursdifferens i likvida medel –286 –5 –286 4

Likvida medel vid periodens slut 45 629 81 167 45 629 81 167
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jan–dec 2016 jan–dec 2015 juli–dec 2016 juli–dec 2015

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 29 307 15 258 17 064 8 112

Rörelseresultat, Tkr –15 551 –17 185 –6 893 –8 605

Rörelseresultat efter skatt, Tkr –12 925 –15 513 –4 965 –7 931

Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg.

Kapitalstruktur

Soliditet, % 85 91 85 91

Vägt genomsnitt av utestående aktier 62 008 427 36 889 097 62 008 427 41 191 994

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner* 26 910 078 25 267 578 26 910 078 25 267 578

Resultat per aktie, kr –0,21 –0,42 –0,08 –0,19 

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,15 –0,25 –0,06 –0,12 

Utdelning per aktie, kr 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal

Medelantalet anställda 43 30 48 32

Personalkostnader, Tkr –32 540 –24 493 –17 652 –10 293

* Per balansdagen

Se definitioner av nyckeltal på sid 17.

KONCERNENS NYCKELTAL

KOMMENTARER TILL KONCERNENS RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Ställning och resultat
Koncernens intäkter uppgår till 29 307 Tkr (15 258 Tkr) och 
utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Netto
omsättningen uppgår till 0 Tkr (37 Tkr) och resultat efter finansiella 
poster redovisas med –16 533 Tkr (–19 764 Tkr). Det negativa 
resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling och admi-
nistrationen kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat 
personalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna 
har 27 647 Tkr (15 108 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen 
räkning.

Vid räkenskapsårets utgång uppgår de aktiverade utvecklings-
kostnaderna till 113 135 Tkr (107 678 Tkr), därtill kommer utgifter 
för patent om 7 829 Tkr (5 598 Tkr). Samtliga utgifter är hänförliga 
till projektet Deep Green och har aktiverats hos moderbolaget. 
Bidrag har under året upptagits till 56 978 Tkr, varav 55 319 Tkr 
har reducerat anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklings-
kostnaderna. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Under året har utbetalningar från bidragssystemen skett med 
41 417 Tkr, varav 26 310 Tkr avser godkända yrkanden och reste-
rande del avser förskott. 

Koncernens kassaflöde uppgår till –35 251 Tkr (80 332 Tkr). 
De likvida medlen uppgick på balansdagen till 45 629 Tkr  
(81 167 Tkr).

Förändringar i eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 185 285 Tkr 
(198 216 Tkr). Endast årets förlust om 12 925 Tkr har påverkat 
det egna kapitalet under året.
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Tkr jan–dec 2016 jan–dec 2015 juli–dec 2016 juli–dec 2015

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning — 37 — —

Aktiverat arbete för egen räkning 19 471 15 108 10 647 8 112

Övriga rörelseintäkter — 113 — —

Summa intäkter 19 471 15 258 10 647 8 112

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –11 639 –10 532 –6 279 –6 243

Personalkostnader –24 223 –21 529 –12 867 –10 293

Avskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar –512 –382 –261 –181

Summa kostnader –36 374 –32 443 –19 863 –16 717

Rörelseresultat –16 902 –17 185 –9 216 –8 605

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 399 41 350 3

Räntekostnader och liknande resultatposter –30 –2 621 –30 –1 345

Summa resultat från finansiella poster 369 –2 579 319 –1 342

Resultat efter finansiella poster –16 533 –19 764 –8 896 –9 946

Skatt på årets resultat 3 608 4 251 1 928 2 016

Årets resultat –12 925 –15 513 –6 968 –7 931

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –12 925 –15 513 –6 968 –7 931

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
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Tkr 31 dec 2016 31 dec 2015

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 121 097 113 649

Materiella anläggningstillgångar 409 519

Finansiella anläggningstillgångar 31 713 17 481

Summa anläggningstillgångar 153 219 131 649

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 21 768 4 728

Likvida medel 37 870 80 768

Summa omsättningstillgångar 59 638 85 496

SUMMA TILLGÅNGAR 212 858 217 145

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 185 242 198 167

Långfristiga skulder 500 500

Kortfristiga skulder 27 116 18 478

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 212 858 217 145

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
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MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Aktiekapital Överkursfond
Fond för  

utveckling
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt kapital

2016

Vid årets ingång 3 100 255 001 — –44 422 –15 513 198 167

Förändringar

Föregående års resultat — –255 001 — 239 488 15 513 —

Fond för utveckling — — 5 458 –5 458 — —

Årets resultat — — — — –12 925 –12 925

Summa förändringar — –255 001 5 458 234 031 2 587 –12 925

Eget kapital vid årets slut 3 100 — 5 458 189 609 –12 925 185 242

2015

Vid årets ingång 1 744 123 414 — –35 390 –9 193 80 576

Förändringar

Föregående års resultat — — — –9 193 9 193 —

Utgivande av teckningsoptioner — — — 161 — 161

Nyemission 1 356 131 587 — — — 132 943

Årets resultat –15 513 –15 513

Summa förändringar 1 356 131 587 — –9 032 –6 320 117 591

Eget kapital vid årets slut 3 100 255 001 — –44 422 –15 513 198 167
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

Tkr jan–dec 2016 jan–dec 2015 juli–dec 2016 juli–dec 2015

Likvida medel vid periodens början 80 768 573 54 964 2 370

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –16 533 –19 764 –8 896 –9 946

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 512 324 261 181

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital

–16 022 –19 440 –8 635 –9 766

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar –17 041 –3 806 –16 488 –3 738

Förändring av rörelseskulder 8 638 12 112 8 989 –11 210

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –8 403 8 306 –7 498 –14 947

Kassaflöde från den löpande verksamheten –24 424 –11 134 –16 134 –24 713

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag — –50 — –50

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –7 692 –37 397 2 174 –24 338

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –161 –134 — –92

Förändring av långfristig fordran hos koncernbolag –10 624 306 –3 138 205

Kassaflöde från investeringsverksamheten –18 478 –37 275 –964 –24 275

Finansieringsverksamheten

Aktieoptioner                           —      161                           —      161

Nyemission                      — 148 512                      — 147 294

Emissionskostnader — –15 569 — –15 569

Emission av konvertibellån — –4 500 — –4 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten — 128 604 — 127 386

Periodens kassaflöde –42 902 80 194 –17 098 78 398

Kursdifferens i likvida medel 4 — 4 —

Likvida medel vid periodens slut 37 870 80 768 37 870 80 768
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jan–dec 2016 jan–dec 2015 juli–dec 2016 juli–dec 2015

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 19 471 15 258 10 647 8 112

Rörelseresultat, Tkr –16 902 –17 185 –9 216 –8 605

Rörelseresultat efter skatt, Tkr –12 925 –15 513 –6 968 –7 931

Avkastning på eget kapital, % neg. neg. neg. neg.

Kapitalstruktur

Soliditet, % 87 91 87 91

Vägt genomsnitt av utestående aktier 62 008 427 36 889 097 62 008 427 41 191 994

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner* 26 910 078 25 267 578 26 910 078 25 267 578

Resultat per aktie, kr –0,21 –0,42 –0,11 –0,19 

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,15 –0,25 –0,08 –0,12 

Utdelning per aktie, kr 0,00 0,00 0,00 0,00 

Personal

Medelantalet anställda 29 25 31 27

Personalkostnader, Tkr –24 223 –21 529 –12 867 –10 293

* Per balansdagen

Se definitioner av nyckeltal på sid 17.

MODERBOLAGETS NYCKELTAL
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FÖRSLAG TILL  
RESULTATDISPOSITION

RISKER

REDOVISNINGS PRINCIPER

ÅRSSTÄMMA OCH  
ÅRSREDOVISNING

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revision. Siffrorna i rapporten är hämtade från Minesto AB (publ) Årsredovisning  
och koncernredovisning för 2016 för vilken revisionsberättelse avlämnats av Ernst & Young 20170329.

Till årsstämmans förfogande står, efter hänsyn tagen till årets 
förlust om 12 925 347 kr, fritt eget kapital om 176 683 536 kr. 
Styrelsen föreslår att hela beloppet ska balanseras i ny räkning.

Bolagets verksamhet består huvudsakligen i att ta fram och 
kommersialisera ny teknologi. Bolagets utveckling är därigenom 
förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska risker. 

För mer utförlig information kring bolagets risker hänvisas till 
det prospekt som togs fram i september 2015 inför Minestos 
listning på First North. Prospektet finns tillgängligt på bolagets 
hemsida.

Delårsrapporten 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 och koncern
redovisning för räkenskapsåret 2016.

Årsstämma 2017 kommer att hållas den 8 juni i Göteborg. Mer 
information publiceras under april på bolagets hemsida.

Årsredovisning för 2016 kommer att publiceras på bola-
gets hemsida under vecka 14 och samtidigt hållas tillgänglig på 
 Minestos huvudkontor i Göteborg.

Göteborg den 29 mars 2017

Bengt Adolfsson
Styrelseordförande

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör

KOMMANDE  
INFORMATIONSTILLFÄLLEN

20170518

20170608

20160817

20161116

Delårsredogörelse 1 jan–31 mars 2017

Årsstämma

Delårsrapport 1 jan–30 juni 2017

Delårsredogörelse 1 jan–30 sept 2017
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Minesto offentliggör denna information 
enligt EU:s förordning nr 596/2014 
om marknadsmissbruk (MAR) och 
lagen (2007:528) om värdepappers
marknaden. Informationen lämnades 
för offentliggörande på bolagets hem
sida samt genom pressmeddelande 
som distribuerades via presstjänsten 
Cision den 29 mars 2017.

DEFINITIONER AV NYCKELTAL
Rörelseintäkter  
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat 
arbete för egen räkning.

Rörelseresultat  
Resultat efter avskrivningar.

Rörelseresultat efter skatt  
Resultat efter hänsyn tagen  
till uppskjuten skatt.

Avkastning på eget kapital  
Resultat efter skatt i förhållande  
till eget kapital.

Soliditet  
Eget kapital i relation till  
balans omslutning.

Vägt genomsnitt av utestående aktier 
Utestående aktier vid periodens början 
justerat med nyemitterade aktier under 
perioden multiplicerat med tidvägnings-
faktor.

Potentiella aktier hänförligt till  
utestående optioner  
Utestående optioner per balansdag 
 omräknat till potentiella aktier.

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.

Utdelning per aktie  
Beslutad utdelning per berättigad aktie.

Medelantalet anställda  
Genomsnitt antal anställda under perioden.

Personalkostnader  
Personalkostnader under perioden.

KONTAKT
Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
070570 75 08
ir@minesto.com

Minestos huvudkontor 
03129 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


