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Väsentliga händelser oktober–december 2018

Koncernen i sammandrag
JANUARI–DECEMBER 2018

• Intäkterna uppgår till 38 981 Tkr (38 535 Tkr) och utgörs i 
huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 34 549 Tkr 
(33 432 Tkr).

•  Resultat efter finansiella poster redovisas med –12 005 Tkr 
(–10 025 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt 
till affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen 
och inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster.

•  Resultat per aktie uppgår till –0,12 kr (–0,11 kr). Motsvarande 
resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga 
teckningsoptioner uppgår till –0,10 kr (–0,09 kr).

•  Vid årets utgång uppgår de aktiverade utvecklingskostnaderna 
till 232 936 Tkr (166 562 Tkr).

•  Bidrag har under året upptagits till 71 401 Tkr (57 381 Tkr), 
varav 66 977 Tkr (52 451 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet 
av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året har utbe
talningar från bidragssystemen skett med 51 015 Tkr (51 463 
Tkr), varav 48 789 Tkr (46 019 Tkr) avser godkända yrkanden 
och resterande del avser förskott. 

•  Kassaflödet uppgick till –44 141 Tkr (1 180 Tkr).

•  Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 304 224 Tkr 
(251 484 Tkr).

JULI–DECEMBER 2018

•  Intäkterna uppgår till 20 181 Tkr (19 938 Tkr) och utgörs i 
huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 18 753 Tkr 
(15 855 Tkr).

•  Resultat efter finansiella poster redovisas med –6 054 Tkr 
(–4 080 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till 
affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och 
inkluderar bland annat personalkostnader, hyror och tjänster

•  Resultat per aktie uppgår till –0,07 kr (–0,04 kr). Motsvarande 
resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga 
teckningsoptioner uppgår till kr –0,06 (–0,04 kr).

•  Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklings
kostnaderna till 232 936 Tkr (166 562 Tkr).

•  Bidrag har under perioden upptagits till 33 133 Tkr (31 520 
Tkr), varav 31 722 Tkr (27 608 Tkr) har reducerat anskaffnings
värdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perio
den har utbetalningar från bidragssystemen skett med 38 429 
Tkr (37 068 Tkr), varav 36 203 Tkr (35 339 Tkr) avser godkända 
yrkanden och resterande del avser förskott. 

•  Kassaflödet uppgick till –29 135 Tkr (–32 941 Tkr).

•  Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 304 224 Tkr 
(251 484 Tkr)

•  Minesto genererar elektricitet för första gången med kraftverk  
i kommersiell skala. 

•  Driftsättningsprogrammet av bolagets EUfinansierade projekt  
i Wales slutfört.

•  Avtal för kundinstallationer inklusive elköpsavtal tecknat med 
elbolaget SEV på Färöarna.

•  Europeiska investeraren InnoEnergy investerar ytterligare  
1 miljon euro i Minesto.

•  Minesto går in i formell planeringsfas med walesiska regeringen 
för nästa steg av offentliga utvecklingsmedel. 

•  Väsentlig utbetalning om cirka 2,3 MEUR från Welsh European 
Funding Office inom ramen för Minestos publika finansierings
kontrakt.

Efter räkenskapsårets utgång

•  Minesto tillförs 44,4 MSEK genom teckningsoptionsprogram.

•  Minesto tecknar samförståndsavtal med Antigua och Barbudas 
regering för resursstudie i östra Karibien.

•  Ny innovation förlänger Minestos generiska patentskydd och 
expanderar bolagets marknadspotential.

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.

MINESTO I KORTHET
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Framsidesbilden visar Minestos nya DG100modell. I början av 2019 inledde Minesto upphandlingen av en tillverkare av vingen 
för DG100. Vingen kommer att byggas utifrån en ny design som är resultatet av både lärdomar från Minestos havstester i 
 Nordirland och Wales, samt den omfattande expertkunskap i CFDsimulering som Minesto har byggt under de senaste åren.

Minestos kraftverk DG500 sjösätts 
under dess testprogram i havet utanför 
norra Wales under sommaren 2018. 
Minesto tog stora kliv i utvecklingen 
av dess unika havsenergiteknik under 
2018 med DG500systemet, då 
bolaget för första gången verifierade 
Deep Greenteknologin med en enhet 
i kommersiell skala.
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KOMMENTAR FRÅN VD

Initiativ för att etablera vår produkt på marknaden

2018 var året då världen på allvar fick upp ögonen för klimat
förändringarna och att det krävs omedelbara krafttag för att 
bromsa den globala uppvärmningen. Utsläppen från energisektorn 
måste kraftfullt reduceras och på sikt elimineras. Vidare påvisar 
kostnadsutvecklingen inom förnybar energi den ekonomiska själv
klarheten i att endast utnyttja energislag som inte bär på några 
bränslekostnader.

Denna globala trend är ytterst gynnsam för en teknikutvecklare 
som Minesto och driver på marknadsutvecklingen. Vi arbetar för 
att skapa en portfölj med ett antal projekt med kommersiell poten
tial. I en första marknadsetableringsfas lägger vi grunden för att ta 
steget in i att utveckla parker byggda på vår Deep Greenteknologi, 
vilket följs av kommersiell utrullning och uppskalning i försäljnings
volymer av våra produkter. 

Bekräftelse på kommersialiseringsstrategi 
I dialog med internationella industrikoncerner, elproducenter och 
projektutvecklare får vi bekräftelse på denna kommersialiserings
strategi, där vi inledningsvis tar oss an rollen som projekt
utvecklare för att sedan successivt överlåta projektutvecklingen åt 
investerare och elproducenter för att bli ett renodlat produktbolag 
likt vindkraftstillverkaren Vestas.

Översiktligt kan bolagets marknadsbearbetning i dagsläget 
sammanfattas som följande:

•  Wales – konstruktivt samarbete med walesiska regeringen om 
fortsatt finansiellt stöd för nästa fas av installation och site 
utveckling.

•  Färöarna – säkrade kundinvesteringar för initiala installationer 
av vår DG100modell med gemensam ambition om storskalig 
utbyggnad av Minestos teknik på Färöarna.

•  Taiwan – fortsatt samarbete med lokal akademisk expertis samt 
dialog med nationella industriaktörer för installationer både i 
tidvattenströmmar samt kontinuerliga oceanströmmar.

•  Florida – dialog med flertalet aktörer, däribland staden Lake 
Worth och Florida Atlantic University, för installationer i den 
kontinuerligt flödande Golfströmmen.

•  Europas Atlantkust – Irland och Frankrike är exempel där vi för 
dialog med projektaktörer och elbolag för att etablera en andra 
site inom EU

• Antigua och Barbuda – genom samarbete med UNOPS (FN:s 
kontor för projekttjänster) har vi kommit överens med regeringen 
för Antigua och Barbuda om en resursstudie för potentiella 
installationer i Karibiska havet.

Projekt som tar oss till positivt kassaflöde
En utbyggnad av de redan igångsatta projekten i Wales (cirka 
80 MW) och Färöarna (upp till 70 MW) innebär för Minesto en 
produktförsäljning som tar bolaget långt in i positivt kassaflöde. 
Dessa projekt är samtidigt ur ett energimarknadsperspektiv små 
installationer. 

Blickar vi framåt ser vi betydligt större installationer av vår 
teknik där kraftverk med uppskalad effekt, vilket vår tekniske chef 
Bernt Erik Westre berättar mer om nedan, kan skapa havsenergi
parker som sammantaget utgör ett substantiellt tillskott till den 
globala omställningen till hållbara energisystem.

Göteborg i mars 2019

Dr Martin Edlund, VD                     
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KOMMENTAR FRÅN CTO

2018 var ett mycket framgångsrikt år för Minesto. Det började 
med testning och verifiering av det nya styrsystemet vid vår test
anläggning på Nordirland, fortsatte med installation av infrastruk
tur i Holyhead Deep under våren samt slutmontering och lyckade 
tester i havet med kraftverket DG500 under sommaren och 
hösten. Känslan hos många av oss när DG500 ”flög” i kompletta 
banor under havet utanför norra Wales för första gången var 
kanske inte helt olik hur Wrightbröderna upplevde det att flyga 
för första gången.  

Ledande kapacitet inom simulering och testning 
Parallellt med aktiviteterna i Holyhead har vi arbetat med utveck
lingen av nästa generations kraftverk. Mot slutet av förra året 
var vi klara med konceptdesignen av DG100 som ger en tydlig 
indikation på hur våra produkter kommer att se ut framöver. Vi 
arbetar hårt med att utveckla och validera våra simuleringsmiljöer 
och numera har vi en kapacitet inom simulering och testning som 
är ledande i havsenergisektorn. 

Under året avslutade vi PowerKite – ett Horizon 2020 projekt 
i regi av EU – där vi tillsammans med europeiska partners 
(varav  flera från Sverige: SSPA, Chalmers, UWElast, Moorlink 
och  Midroc) har arbetat med vidareutveckling av Deep Green 
teknologins så kallade Power Take Offsystem. Ett exempel på 
konkret resultat från PowerKiteprojektet är en ny turbindesign 
som ger en signifikant ökning i effektivitet. Denna design används 
nu i DG100projektet och i annat pågående utvecklingsarbete.

Skalbart koncept
Ambitionen är att vara redo för sjösättning av det första 
DG100kraftverket på Färöarna runt årsskiftet. Upphandling och 
beställning av delsystem är igång. Utöver att vara en produkt för 
så kallade micro gridinstallationer och demonstrationsanläggning
ar utgör DG100 en väsentlig del i utvecklingen av Deep Green 
Utility – nästa generations storskaliga kraftverk (>500 kW effekt).

Dimensioner och laster skiljer sig naturligtvis mellan oli
ka vingspann och effekter, men hydrodynamiska egenskaper, 

överordnat geometri, turbindesign, tekniska lösningar, styrsystem 
och hantering är exempel på aspekter som utvecklas för att vara 
skalbara och i princip oberoende av kraftverkens storlek. 

Tillsammans med vår upparbetade kapacitet och erfarenhet 
öppnar denna skalbarhet upp för kraftverk med större effekt, som 
primärt uppnås genom att öka vingspannet. För en given design 
och vattenflödeshastighet ökar effekten runt 50 procent om man 
ändrar vingspannet från 12 till 15 meter. En sådan utveckling, 
som sker stegvis och med ytterligare optimering av olika design
lösningar, kan resultera i kraftverk med effekt om 750 kW, 1 MW, 
1,5 MW och så vidare.

Bernt Erik Westre, CTO

Skalbarhet ökar marknadspotentialen

Delar av Minesto-teamet framför kraftverket DG500 under systemets testprogram utanför norra Wales kust sommaren 2018.
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Tkr jan–dec 2018 jan–dec 2017 juli–dec 2018 juli–dec 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning — — — —

Aktiverat arbete för egen räkning 34 549 33 432 18 753 15 855

Övriga rörelseintäkter 4 432 5 103 1 427 4 083

Summa intäkter 38 981 38 535 20 181 19 938

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –12 073 –8 983 –5 836 –4 934

Personalkostnader –38 705 –39 151 –19 072 –19 126

Avskrivningar –94 –340 –46 –74

Summa kostnader –50 871 –48 474 –24 955 –24 133

Rörelseresultat –11 889 –9 939 –4 774 –4 196

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 461 327 –702 137

Räntekostnader och liknande resultatposter –577 –413 –577 –22

Summa resultat från finansiella poster –116 –86 –1 279 116

Resultat efter finansiella poster –12 005 –10 025 –6 054 –4 080

Skatt på årets resultat 1 004 2 159 –272 851

Årets resultat –11 001 –7 866 –6 326 –3 229

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –11 001 –7 866 –6 326 –3 229

Koncernens resultaträkning
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Tkr 31 dec 2018 31 dec 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 244 046 176 302

Materiella anläggningstillgångar 803 943

Finansiella anläggningstillgångar 26 006 22 642

Summa anläggningstillgångar 270 855 199 887

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 50 780 35 510

Likvida medel 2 914 46 868

Summa omsättningstillgångar 53 694 82 379

SUMMA TILLGÅNGAR 324 549 282 265

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 304 224 251 484

Långfristiga skulder 500 500

Kortfristiga skulder 19 826 30 281

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 324 549 282 265

Koncernens balansräkning
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Tkr Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat Totalt kapital

2017

Vid årets ingång 3 100 255 001 –72 816 185 285

Förändringar

Årets resultat — — –7 866 –7 866

Omräkningsdifferenser — — –3 –3

Nya aktier enligt teckningsoptioner 597 73 471 — 74 068

Summa förändringar 597 73 471 –7 869 66 199

Eget kapital vid årets slut 3 697 328 472 –80 685 251 484

2018

Vid årets ingång 3 697 328 472 –80 685 251 484

Förändringar

Årets resultat — — –11 001 –11 001

Omräkningsdifferenser — — 117 117

Nyemission 1 295 62 178 — 63 473

Nya aktier enligt teckningsoptioner 1 150 — 151

Summa förändringar 1 296 62 328 –10 885 52 739

Eget kapital vid årets slut 4 993 390 800 –91 570 304 224
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Koncernens kassaflöde

Tkr jan–dec 2018 jan–dec 2017 juli–dec 2018 juli–dec 2017

Likvida medel vid periodens början 46 868 45 629 31 950 79 857

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –12 005 –10 025 –6 054 –4 080

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 94 340 46 74

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital

–11 912 –9 685 –6 007 –4 006

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar –15 270 –5 781 15 464 7 636

Förändring av rörelseskulder –6 456 –5 703 –13 465 –14 322

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –21 726 –11 485 1 999 –6 686

Kassaflöde från den löpande verksamheten –33 637 –21 170 –4 009 –10 692

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –67 744 –55 338 –21 200 –26 337

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –26 –69 –26 —

Förändringar i finansiella anläggningstillgångar –10 — 5 —

Kassaflöde från investeringsverksamheten –67 781 –55 407 –21 222 –26 337

Finansieringsverksamheten

Nya aktier enligt teckningsoptioner 151 75 170 151 — 

Nyemission 72 520 — — —

Emissionskostnader –11 394 –1 413 –55 —

Upptagna lån –4 000 4 000 –4 000 4 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 57 277 77 757 –3 904 4 000

Periodens kassaflöde –44 141 1 180 –29 135 –33 029

Kursdifferens i likvida medel 186 60 98 41

Likvida medel vid periodens slut 2 914 46 868 2 914 46 868
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jan–dec 2018 jan–dec 2017 juli–dec 2018 juli–dec 2017

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 38 981 38 535 20 181 19 938

Rörelseresultat, Tkr –11 889 –9 939 –4 774 –4 196

Rörelseresultat efter skatt, Tkr –11 001 –7 866 –6 326 –3 229

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

Kapitalstruktur

Soliditet, % 94 89 94 89

Vägt genomsnitt av utestående aktier     95 217 475          71 521 132    99 852 399    73 940 170    

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner* 16 625 513     11 944 856    16 625 513 13 406 848    

Resultat per aktie, kr –0,12 –0,11 –0,06 –0,04

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,10 –0,09 –0,05 –0,04

Utdelning per aktie, kr — — — —

Personal

Medelantalet anställda 51     52    54    54    

Personalkostnader, Tkr –38 705 39 151 19 072 19 126

* Per balansdagen

Se definitioner av nyckeltal på sid 17.

Koncernens nyckeltal

Kommentarer till koncernens resultat och balansräkning
Ställning och resultat
Koncernens intäkter uppgår till 38 981 Tkr (38 535 Tkr) och ut
görs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsätt
ningen uppgår till 0 Tkr (0 Tkr) och resultat efter finansiella poster 
redovisas med –12 005 Tkr (–10 025 Tkr). Det negativa resultatet 
är till stor del hänförligt till affärsutveckling och administrationen 
kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkost
nader, hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har 34 549 Tkr 
(33 432 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning.

Vid räkenskapsårets utgång uppgår de aktiverade utveck
lingskostnaderna till 232 936 Tkr (166 562 Tkr), därtill kommer 
utgifter för patent om 11 110 Tkr (9 740 Tkr). Samtliga utgifter 
är hänförliga till utvecklingen av Deep Green och har aktiverats 
hos moderbolaget. Bidrag har under året upptagits till 71 401 Tkr 
(57 381 Tkr), varav 66 977 Tkr (52 451 Tkr) har reducerat anskaff
ningsvärdet av de balanserade utvecklingskostnaderna. 

Kassaflöde och finansiell ställning
Under året har utbetalningar från bidragssystemen skett med 
51 015 Tkr (51 463 Tkr), varav 48 789 Tkr (46 019 Tkr) avser 
godkända yrkanden och resterande del avser förskott. 

Koncernens kassaflöde uppgår till –44 141 Tkr (1 180 Tkr). De 
likvida medlen uppgick på balansdagen till 2 914 Tkr (46 868 Tkr).

Förändringar i eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 304 224 
Tkr (251 484 Tkr). Under året har 61 277 Tkr (73 757 Tkr), efter 
hänsyn tagen till emissionskostnader, tillförts bolagets egna kapital 
genom nyemission samt utgivande av nya aktier enligt tecknings
optioner. På balansdagen finns 99 865 510 utestående aktier med 
ett kvotvärde om 0,05 kr.
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Tkr jan–dec 2018 jan–dec 2017 juli–dec 2018 juli–dec 2017

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning — — — —

Aktiverat arbete för egen räkning 21 847 22 505 12 100 10 046

Övriga rörelseintäkter — 11 — 9

Summa intäkter 21 847 22 516 12 100 10 054

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –7 955 –4 304 –6 243 –634

Personalkostnader –25 473 –27 873 –12 115 –13 226

Avskrivningar –94 –340 –46 –118

Summa kostnader –33 522 –32 516 –18 404 –13 979

Rörelseresultat –11 675 –10 000 –6 303 –3 924

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 316 — 316 –190

Räntekostnader och liknande resultatposter –577 –25 –51 34

Summa resultat från finansiella poster –261 –25 265 –156

Resultat efter finansiella poster –11 936 –10 025 –6 039 –4 080

Skatt på årets resultat 1 007 2 159 –269 851

Årets resultat –10 930 –7 866 –6 308 –3 229

Moderbolagets resultaträkning
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Tkr 31 dec 2018 31 dec 2017

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 244 046 176 302

Materiella anläggningstillgångar 204 272

Finansiella anläggningstillgångar 54 222 56 513

Summa anläggningstillgångar 298 473 233 087

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 19 915 15 344

Likvida medel 1 980 30 131

Summa omsättningstillgångar 21 895 45 475

SUMMA TILLGÅNGAR 320 368 278 562

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 304 138 251 443

Långfristiga skulder 535 500

Kortfristiga skulder 15 695 26 619

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 320 368 278 562

Moderbolagets balansräkning
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Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Tkr Aktiekapital Överkursfond
Fond för  

utveckling
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt kapital

2017

Vid årets ingång 3 100 — 5 458 189 609 –12 925 185 242

Förändringar

Föregående års resultat — — — –12 925 12 925 —

Nya aktier enligt teckningsoptioner 597 73 471 — — — 74 068

Fond för utveckling — — 53 427 –53 427 — —

Årets resultat — — — — –7 866 –7 866

Summa förändringar 597 73 471 53 427 –66 352 5 059 66 201

Eget kapital vid årets slut 3 697 73 471 58 884 123 257 –7 866 251 443

2018

Vid årets ingång 3 697 73 471 58 884 123 257 –7 866 251 443

Förändringar

Föregående års resultat — –73 471 66 374 –769 7 866 —

Nyemission 1 295 62 178 — — — 63 473

Nya aktier enligt teckningsoptioner 1 150 — — — 151

Fond för utveckling — — — — — —

Årets resultat — — — — –10 930 –10 930

Summa förändringar 1 296 –11 143 66 374 –769 –3 063 52 695

Eget kapital vid årets slut 4 993 62 328 125 258 122 488 –10 930 304 138
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Moderbolagets kassaflöde

Tkr jan–dec 2018 jan–dec 2017 juli–dec 2018 juli–dec 2017

Likvida medel vid periodens början 30 131 37 870 30 400 73 394

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –11 936 –10 025 –6 039 –4 080

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 94 340 46 118

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital

–11 843 –9 685 –5 993 –3 962

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar –4 571 6 425 –1 319 11 680

Förändring av rörelseskulder –6 924 –4 497 –4 016 –8 444

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital –11 496 1 928 –5 334 3 236

Kassaflöde från den löpande verksamheten –23 338 –7 758 –11 327 –726

Investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag — –85 — –85

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –67 744 –55 338 –21 200 –26 337

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –26 –69 –26 — 

Förändring av långfristig fordran hos koncernbolag 5 680 –22 246 8 056 –20 115

Kassaflöde från investeringsverksamheten –62 090 –77 737 –13 171 –46 537

Finansieringsverksamheten

Nya aktier enligt teckningsoptioner 151 75 170 151 — 

Nyemission 72 520 — — —

Emissionskostnader –11 394 –1 413 –55 — 

Upptagna lån –4 000 4 000 –4 019 4 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 57 277 77 757 –3 923 4 000

Periodens kassaflöde –28 151 –7 739 –28 421 –43 263

Kursdifferens i likvida medel — — — —

Likvida medel vid periodens slut 1 980 30 131 1 980 30 131
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jan–dec 2018 jan–dec 2017 juli–dec 2018 juli–dec 2017

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 21 847 22 516 12 100 10 054

Rörelseresultat, Tkr –11 675 –10 000 –6 303 –3 924

Rörelseresultat efter skatt, Tkr –10 930 –7 866 –6 308 –3 229

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

Kapitalstruktur

Soliditet, % 95 90 95 90

Vägt genomsnitt av utestående aktier 95 217 475    71 521 132    99 852 399    73 940 170    

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner* 16 580 513    11 944 856    16 580 513    13 406 848    

Resultat per aktie, kr –0,11    –0,11    –0,06    –0,04    

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,10    –0,09    –0,05    –0,04    

Utdelning per aktie, kr — — — —

Personal

Medelantalet anställda 29 32 29 31

Personalkostnader, Tkr –25 473 –27 873 –12 115 –13 226

* Per balansdagen

Se definitioner av nyckeltal på sid 17.

Moderbolagets nyckeltal



Minesto AB (publ)  |  Bokslutskommuniké 2018

16

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 2018 för vilken revisionsberättelse avlämnats av Ernst & Young 20190328.

Till årsstämmande förfogande står, efter hänsyn tagen till årets 
förlust om 11 001 458 kr, fritt eget kapital om 173 886 259 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 januari 2018 inför Minestos före
trädesemission av units i februari 2018. Prospektet finns tillgäng
ligt 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  redo
visning för räkenskapsåret 2017.

Årsstämma 2019 kommer att hållas den 4 juni i Göteborg. 

Årsredovisning för 2018 kommer att publiceras på bolagets 
hemsida den 4 april och samtidigt hållas tillgänglig på  Minestos 
huvudkontor i Göteborg.

Göteborg den 28 mars 2019

Bengt Adolfsson
Styrelseordförande

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör

Kommande informationstillfällen
20190508

20190604

20190822

20191114

Delårsredogörelse 1 jan–31 mar 2019

Årsstämma 2019

Halvårsrapport 1 jan–30 jun 2019

Delårsredogörelse 1 jan–30 sep 2019
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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.

Medelantalet anställda  
Genomsnitt antal anställda under perioden.

Personalkostnader  
Personalkostnader under perioden.

Kontakt
Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031774 14 89
ir@minesto.com

Minesto AB (publ)

Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda

Org.nr. 5567194914

03129 00 60

info@minesto.com

www.minesto.com


