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Minesto i korthet

Minesto utvecklar teknologi för planerbar produk
tion 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 områ
den där inga andra kända teknologier kan operera 
kostnadseffektivt. 

Koncernen består av moderbolaget Minesto AB 
som har huvudkontor i Göteborg samt dotter bolagen 
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 Fondkommission som Certified Adviser. 

Läs mer på www.minesto.com.
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Väsentliga händelser oktober–december 2020

• I oktober meddelade Minesto framsteg i bolagets 
 tidvatten projekt på Färöarna med framgångsrik verifiering av 
DG100-systemets viktigaste driftsfunktioner samt procedurer 
för att effektivt och säkert installera och återhämta kraftverket 
ur havet.

•  Som en del i det pågående driftsättningsarbetet av DG100 på 
Färöarna nådde Minesto i december mil stolpen att leverera 
elektricitet till Färöarnas elnät inom ramen för företagets 
elköpsavtal med elbolaget SEV.

Efter periodens utgång
• I början av mars meddelade Minesto att bolaget återupptar den 

operativa verksamheten med DG100- kraftverket på Färöarna. 

Detta inkluderar verifiering av elproduktion tillsammans med 
Minestos kund, elbolaget SEV, och tredjepartscertifieraren 
DNV.

• Minesto meddelade i mars att bolaget har ingått ett 
samarbets avtal (Memorandum of Understanding, MoU)  
med Schneider Electric, som är en global ledare inom energi-
omställning och digital transformation. Minesto och 
 Schneider Electric ska arbeta tillsammans för att utveckla och 
bygga havsenergiparker baserade på Minestos teknologi och 
därigenom påskynda den kommersiella utrullningen av marin 
energi. Samarbetet sträcker sig från teknisk systemintegration 
och projektledning till möjligheter kring försäljning och 
 projektfinansiering.

Ovan: Minestos marina kraftverk DG100 på väg ut 
mot installationsplatsen i Vestmannasund, Färöarna 
i mars 2021. 

Till vänster: Delar av Minestos team på plats på 
Färöarna.
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Koncernen i sammandrag
1 januari–31 december 2020
•  Intäkterna uppgick till 43 991 Tkr (40 101 Tkr) och utgjordes i 

huvudsak av aktiverat arbete för egen  räkning med 40 063 Tkr 
(35 747 Tkr).

• Resultat efter finansiella poster var –16 700 Tkr (–125 874 Tkr). 
Det negativa resultatet är hänförligt till affärsutveckling och 
administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland 
annat personalkostnader, hyror och tjänster. Under föregå
ende år inkluderades även en utrangering av tidigare aktive
rad teknikutveckling som skiljer sig väsentligt från Minestos 
teknologi idag.

•  Resultat per aktie var –0,11 kr (–0,92 kr). Motsvarande resultat 
per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teck
ningsoptioner var –0,10 kr (–0,84 kr).

•  Vid årets utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna 
till 225 077 Tkr (165 346 Tkr).

•  Bidrag togs under året upp till 53 790 Tkr (55 551 Tkr), varav 
50 054 Tkr (51 012 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av 
de balanserade utvecklingskostnaderna. Under året genom-
fördes utbetalningar från bidrags systemen med 69 569 Tkr 
(58 798 Tkr), varav 68 633 Tkr (46 421 Tkr) avser godkända 
yrkanden och resterande del avser förskott. 

•  Kassaflödet uppgick till 51 438 Tkr (50 986 Tkr).

•  Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 411 784 Tkr 
(398 703 Tkr).

1 juli–31 december 2020
•  Intäkterna uppgick till 20 440 Tkr (21 734 Tkr) och utgjordes i 

huvudsak av aktiverat arbete för egen  räkning med 18 525 Tkr 
(18 622 Tkr).

•  Resultat efter finansiella poster var –7 978 Tkr (–115 583 Tkr). 
Det negativa resultatet är hänförligt till affärsutveckling och 
administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland 
annat personalkostnader, hyror och tjänster. Under föregå
ende år inkluderades även en utrangering av tidigare aktive
rad teknikutveckling som skiljer sig väsentligt från Minestos 
teknologi idag.

•  Resultat per aktie var –0,05 kr (–0,81 kr). Motsvarande resultat 
per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga teck
ningsoptioner var –0,05 kr (–0,75 kr).

•  Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklings-
kostnaderna till 225 077 Tkr (165 346 Tkr).

•  Bidrag togs under perioden upp till 21 274 Tkr (36 968 Tkr), 
varav 19 397 Tkr (33 641 Tkr) har reducerat anskaffnings-
värdet av de balanserade utvecklings kostnaderna. Under 
perioden genomfördes utbetalningar från bidragssystemen 
med 26 168 Tkr (28 958 Tkr), varav 25 243 Tkr (22 631 Tkr) 
avser godkända yrkanden och resterande del avser förskott. 

•  Kassaflödet uppgick till –10 728 Tkr (23 490 Tkr).

•  Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 411 784 Tkr 
(398 703 Tkr).

Minestos DG100-system förbereds för sjösättning på Färöarna i mars 2021.
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Kommentar från VD

Tekniska framsteg, kommersiell utveckling 
och fördjupade partnerrelationer

Under det senaste året har vi tagit samarbeten och kundrelatio
ner med industriella partners till en ny nivå. På Färöarna har vi 
fördjupat samarbetet med elbolaget SEV och knutit dem ännu 
närmare bolaget. Med en ambitiös omställningsagenda ser SEV 
det stora värdet i att komplettera vindkraft och vattenkraft med 
planeringsbar grön elproduktion från tidvattenströmmar genom 
Minestos Deep Green-teknologi. 

Det nyligen ingångna samarbetsavtalet med Schneider 
Electric är en milstolpe för Minesto och detta strategiska part
nerskap kommer att spela en central roll i arbetet med att kom
mersialisera tekniken. Schneider Electrics globala närvaro och 

2020 var ett speciellt år för oss alla. Trots påfrestningarna till följd av coronapandemin har 
Minesto under året flyttat fram positionerna både inom teknik genom leverans till elnät och 
på marknadssidan genom etablering av partnerskap med nyckelaktörer i energibranschen. 

expertis inom förnybar energiproduktion stärker avsevärt 
Minestos erbjudande till kunder och projektinvesterare inom 
 förnybar energi.

Vi har under året dessutom etablerat samarbetet med EDF 
inom ramen för vårt EU-finansierade projekt i Frankrike. Som ett 
av världens största energibolag är EDF precis som Schneider 
Electric en ledande aktör i energibranschen med ett uttalat stra
tegiskt intresse att bidra till den globala energiomställningen.

Minestos strategi för kommersialisering bygger på samarbete 
med denna typ av världsledande aktörer. Målsättningen är att 
bygga fler partnerskap som bidrar till att stärka erbjudandet till 
kund.

Elproduktion på kommersiell relevant nivå
Dessa kommersiella framsteg har möjliggjorts genom de tekniska 
framsteg vi har åstadkommit vid vår produktionsanläggning på 
Färöarna under hösten och vintern. Vi har verifierat teknikens 
prestanda på en nivå som motsvarar kommersiellt ställda krav. 
Vår metod för installation och sjösättning har överträffat våra 
förväntningar avseende tidsåtgång och flexibilitet, vilket för med 
sig unikt låga operativa kostnader. Härutöver har trygghet ska
pats i de metoder och processen vi använder för att skala upp 
kraftverk mot system med väsentligt större märkeffekt.

Detta har möjliggjorts av ett nu ännu mer erfaret och komplett 
team med kompetenser inom elkraft, styrsystem, hydrodynamisk 
simulering och offshore-teknik. Vi har under det senaste året 
kompletterat och förstärkt organisationen kompetensmässigt 
inom nyckelområden på tekniksidan och med en ny tillverknings
anläggning i Wales. Det är uppenbart att vi idag förfogar över en 
världsledande organisation för att leverera produkter, tjänster 
och projekt inom marin energi. 

Effekter av coronapandemin
Som tidigare kommunicerats har coronapandemin hittills inte 
medfört någon kritisk påverkan på Minestos verksamhet. Som 
för de flesta företag påverkar den allmänt begränsade rörlig
heten lokalt och globalt fortsatt vår logistik och leverantörsledet, 
samt möjligheten att visa upp våra projekt för kunder på plats. 
Vår högsta prioritet är medarbetarnas säkerhet och hälsa. Vi har 
under året vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta 
enligt riktlinjer från regeringar och myndigheter, samtidigt som vi 

Det strategiska partnerskapet med 
Schneider Electric kommer att  spela 

en central roll i arbetet med att 
 kommersialisera tekniken.
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har arbetat nära partners, leverantörer och lokala myndigheter 
för att driva bolagets projekt framåt på ett så effektivt och säkert 
sätt som möjligt.

Vi har under 2020 inte haft någon smittspridning av covid-19 
inom företaget, vilket både är glädjande ur ett medarbetar-
perspektiv och centralt kopplat till aktiviteterna på Färöarna, där 
pandemin hanterats med stor framgång med hjälp av kraftfulla 
inreserestriktioner och karantänsregler.

Även om vi har gjort betydande kommersiella framsteg under 
året har centrala inslag i säljarbetet, som studiebesök för att 
demonstrera tekniken i kommersiell skala och möta kunder, 
investerare och andra intressenter på plats, fått stå tillbaka. Vi 
ser fram emot att välkomna ett stort antal av dessa intressenter 
till Färöarna och övriga platser där vi är aktiva så snart det blir 
möjligt igen. 

Stor hävstång på publika finansieringskontrakt
När vi stänger böckerna för 2020 kan vi konstatera att Minestos 
finansiella ställning är fortsatt mycket god. Vi har under året haft 
en hög nyttjandegrad av beviljade offentliga utvecklingsmedel i 
förhållande till användning av bolagets eget kapital, vilket är helt 
i linje med vår finansieringsstrategi. Framåt ligger fokus framför 
allt på att attrahera projektfinansiering till de projektbolag som 
kommer att stå för utbyggnad av de första parkerna, något som i 
huvudsak ska finansieras utanför Minesto ABs balansräkning. 

Fokus framåt: Leverera, skala upp och expandera
2021 och framåt fokuserar vi på att

• Leverera i våra befintliga projekt vi har tillsammans med 
 samarbetspartners. På Färöarna handlar detta om stabil 
 el  produktion till elnätet och tredjepartscertifiering av kraft
verkets elproduktion. I Wales innebär det tillverkning, instal
lation och driftsättning av ett 1,2 MW-kraftverk i  Holyhead 
Deep och att tillsammans med finansierings partnern WEFO 

skapa förutsättningar för att säkra  finansiering till 
 projektbolaget Holyhead Deep Ltd (helägt av Minesto). I 
Frankrike ska vi installera det första kraftverket inom ramen 
för samarbetet med EDF, som grund för fortsatt utökat samar
bete.

• Skala upp tekniken och utveckling av kommersiella parker. 
Nya storskaliga kraftverk utvecklas med en kapacitet på upp 
till 1,2 MW märkeffekt. Denna produkt ligger till grund för 
pågående utveckling av kommersiella parker på Färöarna och i 
Storbritannien. Vi arbetar i en första fas för att bygga ut 10 
MW produktionskapacitet i  respektive projekt.

• Expandera industriell samverkan och etablera nya projekt i 
Europa och övriga världen. Samarbetet med Schneider Electric 
är ett stort steg framåt i detta arbete. Vi fortsätter föra dialo
ger med fler aktörer upp- och nedströms i värdekedjan som 
söker möjligheter relaterade till Minestos Deep-Green teknologi.

Kraftsamling för att lösa klimatkrisen
Utvecklingen av vaccin mot covid-19 har visat vad samhälle och 
företag kan åstadkomma med innovation och samarbete. När 
pandemikrisen nu förhoppningsvis närmar sig sitt slut krävs en ny 
global kraftsamling för att lösa vår tids ödesfråga – klimatkrisen. 
Ansatser finns: EUs ekonomiska återhämtningsplan utgår till stor 
del från en grön omställning av energisystemet och efter det 
amerikanska presidentskiftet i januari ska nu världens största 
 ekonomi återansluta till Parisavtalet. 

Minesto står väl positionerade att tillgodose de behov och krav 
som denna megatrend för med sig inom energisektorn. Vi kom
mersialiserar vår teknik, som möjliggör att planerbar produktion 
av förnybar baskraft från havets strömmar tillförs den globala 
energimixen. Detta kommer att vara ett mycket värdefullt bidrag.

Martin Edlund, VD
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Resultaträkning

Tkr Jan–dec 2020 Jan–dec 2019 Juli–dec 2020 Juli–dec 2019

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning 40 063 35 747 18 525 18 622

Övriga rörelseintäkter 3 928 4 354 1 915 3 113

Summa intäkter 43 991 40 101 20 440 21 734

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –12 030 –15 111 –6 068 –9 407

Personalkostnader –44 909 –43 991 –21 088 –20 646

Avskrivningar –166 –114 –87 –62

Övriga rörelsekostnader — –107 678 — –107 678

Summa kostnader –57 104 –166 894 –27 244 –137 793

Rörelseresultat –13 113 –126 793 –6 804 –116 059

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter — 1 349 — 266

Räntekostnader och liknande resultatposter –3 587 –430 –1 175 210

Summa resultat från finansiella poster –3 587 918 –1 175 476

Resultat efter finansiella poster –16 700 –125 874 –7 978 –115 583

Skatt på årets resultat 3 397 25 914 1 625 23 796

Årets resultat –13 304 –99 960 –6 353 –91 787

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –13 304 –99 960 –6 353 –91 787

Koncernen

Minesto AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

8



Balansräkning

Tkr 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 238 473 177 700

Materiella anläggningstillgångar 952 934

Finansiella anläggningstillgångar 57 751 54 270

Summa anläggningstillgångar 297 176 232 905

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 28 604 141 679

Likvida medel 104 358 53 986

Summa omsättningstillgångar 132 962 195 664

SUMMA TILLGÅNGAR 430 137 428 569

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 411 784 398 703

Långfristiga skulder 500 500

Kortfristiga skulder 17 853 29 366

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 430 137 428 569

Koncernen
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Rapport över förändring i eget kapital

Tkr Aktiekapital
Övrigt  

tillskjutet kapital
Annat eget kapital 
inkl. årets resultat Totalt kapital

2019

Vid årets ingång 4 993 390 800 –91 570 304 224

Förändringar

Årets resultat — — –99 960 –99 960

Omräkningsdifferenser — — 26 26

Nyemission 212 59 788 — 60 000

Teckningsoptioner 769 56 576 — 57 346

Pågående emission 305 85 738 — 86 043

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — –8 975 — –8 975

Summa förändringar 1 287 193 126 –99 934 94 479

Eget kapital vid årets slut 6 280 583 926 –191 504 398 703

2020

Vid årets ingång 6 280 583 926 –191 504 398 703

Förändringar

Årets resultat — — –13 304 –13 304

Omräkningsdifferenser — — 152 152

Teckningsoptioner 149 26 502 — 26 651

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — –417 — –417

Summa förändringar 149 26 085 –13 152 13 082

Eget kapital vid årets slut 6 429 610 011 –204 656 411 784

Koncernen
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Tkr Jan–dec 2020 Jan–dec 2019 Juli–dec 2020 Juli–dec 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –16 700 –125 861 –7 803 –115 569

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 716 105 622 3 462 105 570

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital

–12 984 –20 239 –4 340 –9 999

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 111 025 –88 475 13 251 –101 194

Förändring av rörelseskulder –11 632 9 243 –13 506 8 518

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 99 393 –79 232 –255 –92 676

Kassaflöde från den löpande verksamheten 86 409 –99 471 –4 595 –102 675

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –60 773 –41 332 –31 448 –22 002

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –323 –297 –177 –168

Förändringar av fordringar — — –17 9

Kassaflöde från investeringsverksamheten –61 095 –41 629 –31 642 –22 161

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner 26 651 57 346 25 781 11 646

Nyemission — 60 000 — 60 000

Pågående emission — 86 043 — 86 043

Emissionskostnader –525 –11 303 –272 –9 363

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 125 192 085 25 509 148 326

Likvida medel vid periodens början 53 986 2 914 116 275 30 440

Periodens kassaflöde 51 438 50 986 –10 728 23 490

Kursdifferens i likvida medel –1 066 86 –1 189 55

Likvida medel vid periodens slut 104 358 53 986 104 358 53 986

Kassaflödesanalys

Koncernen
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Nyckeltal

Kommentarer till koncernens resultat- och balansräkning

Jan–dec 2020 Jan–dec 2019 Juli–dec 2020 Juli–dec 2019

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 43 991 40 101 20 440 21 734

Rörelseresultat, Tkr –13 113 –126 793 –6 804 –116 059

Resultat efter skatt, Tkr –13 304 –99 960 –6 353 –91 787

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

Kapitalstruktur

Soliditet, % 96 93 96 93

Vägt genomsnitt av utestående aktier 126 543 315 109 128 055 127 988 273 113 727 104

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner* 10 798 202 9 394 824 10 798 202 9 394 824

Resultat per aktie, kr –0,11 –0,92 –0,05 –0,81

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,10 –0,84 –0,05 –0,75

Utdelning per aktie, kr 0 0 0 0

Personal

Medelantalet anställda 58   51    55    45    

Personalkostnader, Tkr –44 909 –43 991 –21 088 –20 646

* Per balansdagen
För definitioner av nyckeltal, se sid 19

Ställning och resultat
Koncernens intäkter uppgick till 43 991 Tkr (40 101 Tkr) och 
utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Netto-
omsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr) och resultat efter finan
siella poster var –16 700 Tkr (–125 874 Tkr). Det negativa resulta
tet är hänförligt till affärsutveckling och administration kring 
teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostna
der, hyror och tjänster. Under föregående år inkluderades även 
en utrangering av tidigare aktiverad teknikutveckling som skiljer 
sig väsentligt från Minestos teknologi idag. Av personalkostna
derna har 40 063 Tkr (35 747 Tkr) aktiverats såsom arbete för 
egen räkning.

Vid räkenskapsårets utgång uppgick de aktiverade utvecklings
kostnaderna till 225 077 Tkr (165 346 Tkr), därtill kommer utgifter 
för patent om 13 396 Tkr (12 353 Tkr). Samtliga utgifter är hänför
liga till utvecklingen av Minestos Deep Green-teknologi och har 
aktiverats hos moderbolaget. 

Bidrag togs under året upp till 53 790 Tkr (55 551 Tkr), varav 
50 054 Tkr (51 012 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de 
balanserade utvecklingskostnaderna. 

 

Kassaflöde och finansiell ställning
Under året genomfördes utbetalningar från bidrags systemen med 
69 569 Tkr (58 798 Tkr), varav 68 633 Tkr (46 421 Tkr) avser god
kända yrkanden och resterande del avser förskott. 

Koncernens kassaflöde uppgick till 51 438 Tkr (50 986 Tkr). 
De likvida medlen uppgick på balansdagen till 104 358 Tkr 
(53 986 Tkr).

Förändringar i eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 411 784 Tkr 
(398 703 Tkr). Under året tillfördes bolagets egna kapital 26 234 
Tkr (203 388 Tkr), efter hänsyn tagen till emissionskostnader, 
genom utgivande av nya aktier enligt teckningsoptioner. 

På balansdagen fanns 128 582 804 utestående aktier med ett 
kvotvärde om 0,05 kr. 

Koncernen
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Tkr Jan–dec 2020 Jan–dec 2019 Juli–dec 2020 Juli–dec 2019

Rörelsens intäkter

Aktiverat arbete för egen räkning 25 378 21 176 12 022 10 963

Övriga rörelseintäkter 70 41 7 12

Summa intäkter 25 448 21 217 12 028 10 975

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader –12 462 –10 254 –6 092 –6 536

Personalkostnader –29 372 –28 636 –14 031 –12 521

Avskrivningar –166 –114 –87 –62

Övriga rörelsekostnader — –107 678 — –107 678

Summa kostnader –42 000 –146 682 –20 211 –126 797

Rörelseresultat –16 552 –125 464 –8 183 –115 822

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter — 1 — 1

Räntekostnader och liknande resultatposter –2 –430 227 210

Summa resultat från finansiella poster –2 –430 227 211

Resultat efter finansiella poster –16 554 –125 894 –7 956 –115 611

Skatt på årets resultat 3 398 25 916 1 627 23 798

Årets resultat –13 156 –99 978 –6 329 –91 813

Hänförligt till

Moderbolagets aktieägare –13 156 –99 978 –6 329 –91 813

Resultaträkning

Moderbolaget
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Balansräkning

Tkr 31 dec 2020 31 dec 2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 238 473 177 700

Materiella anläggningstillgångar 545 388

Finansiella anläggningstillgångar 88 992 93 240

Summa anläggningstillgångar 328 009 271 328

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 11 113 102 906

Likvida medel 88 667 51 273

Summa omsättningstillgångar 99 779 154 179

SUMMA TILLGÅNGAR 427 789 425 506

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 411 651 398 574

Långfristiga skulder 656 603

Kortfristiga skulder 15 482 26 330

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 427 789 425 506

Moderbolaget
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Rapport över förändring i eget kapital

Tkr Aktiekapital
Fond för  

utveckling
Överkurs

fond
Balanserat 

resultat Årets resultat Totalt kapital

2019

Vid årets ingång 4 993 125 258 62 328 122 488 –10 930 304 138

Förändringar

Disposition av föregående års resultat — — –62 328 51 399 10 930 —

Nyemission 212 — 59 788 — — 60 000

Teckningsoptioner 769 — 56 576 — — 57 346

Pågående emission 305 — 85 738 — — 86 043

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — — –8 975 — — –8 975

Fond för utveckling — 40 088 — –40 088 — —

Årets resultat — — — — –99 978 –99 978

Summa förändringar 1 287 40 088 130 798 11 310 –89 048 94 436

Eget kapital vid årets slut 6 280 165 346 193 126 133 798 –99 978 398 574

2020

Vid årets ingång 6 280 165 346 193 126 133 798 –99 978 398 574

Förändringar

Disposition av föregående års resultat — — –193 126 93 149 99 978 —

Nyemission — — — — — —

Teckningsoptioner 149 — 26 502 — — 26 651

Pågående emission — — — — — —

Emissionskostnader, efter skatteeffekt — — –417 — — –417

Fond för utveckling — 59 730 — –59 730 — —

Årets resultat — — — — –13 156 –13 156

Summa förändringar 149 59 730 –167 042 33 419 86 821 13 077

Eget kapital vid årets slut 6 429 225 077 26 085 167 217 –13 156 411 651

Moderbolaget
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Kassaflödesanalys

Tkr Jan–dec 2020 Jan–dec 2019 Juli–dec 2020 Juli–dec 2019

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –16 554 –125 894 –7 956 –115 611

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 166 107 791 87 107 739

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar i rörelsekapital

–16 388 –18 102 –7 869 –7 872

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 91 793 –82 991 11 675 –90 598

Förändring av rörelseskulder –10 849 10 635 –11 456 7 957

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 80 944 –72 356 219 –82 641

Kassaflöde från den löpande verksamheten 64 556 –90 458 –7 650 –90 512

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar –60 773 –41 332 –31 448 –22 002

Förvärv av materiella anläggningstillgångar –323 –297 –98 –142

Förvärv av dotterbolag –71 — –71 —

Förändring av fordran hos koncernbolag 7 826 –10 706 4 856 –13 113

Kassaflöde från investeringsverksamheten –53 341 –52 334 –26 761 –35 257

Finansieringsverksamheten

Teckningsoptioner 26 651 57 346 25 781 57 346

Nyemission — 60 000 — 14 301

Pågående emission — 86 043 — 86 043

Emissionskostnader –525 –11 303 –272 –9 363

Förändring av skuld hos koncernbolag 53 — 156 –48

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 26 179 192 085 25 665 148 278

Likvida medel vid periodens början 51 273 1 980 97 412 28 764

Periodens kassaflöde 37 394 49 293 –8 746 22 508

Likvida medel vid periodens slut 88 667 51 273 88 667 51 273

Moderbolaget
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Nyckeltal

Jan–dec 2020 Jan–dec 2019 Juli–dec 2020 Juli–dec 2019

Lönsamhet

Rörelseintäkter, Tkr 25 448 21 217 12 028 10 975

Rörelseresultat, Tkr –16 552 –125 464 –8 183 –115 822

Resultat efter skatt, Tkr –13 156 –99 978 –6 329 –91 813

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

Kapitalstruktur

Soliditet, % 96 94 96 94

Vägt genomsnitt av utestående aktier 126 543 315    109 128 055 127 988 273 113 727 104

Potentiella aktier hänförligt till utestående optioner* 10 798 202 9 394 824 10 798 202 9 394 824

Resultat per aktie, kr –0,10 –0,92 –0,05 –0,81

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,10 –0,84 –0,05 –0,75

Utdelning per aktie, kr 0 0 0 0

Personal

Medelantalet anställda 34 29 33 29

Personalkostnader, Tkr –29 372 –28 636 –14 031 –12 521

* Per balansdagen

För definitioner av nyckeltal, se sid 19.

Moderbolaget
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Kommande informationstillfällen

2021-03-25 Årsredovisning 2020

2021-04-22 Delårsredogörelse jan–mars 2021 

2021-06-02 Årsstämma 2021   

2021-08-19 Halvårsrapport 2021   

2021-10-21 Delårsredogörelse jan–sep 2021 

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står, efter hänsyn tagen till årets 
 förlust om 13 156 131 kr, fritt eget kapital om 180 145 317 kr. 
 Styrelsen föreslår att hela beloppet ska balanseras i ny räkning.

RiskerRedovisnings principer

Årsstämma och årsredovisning

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 publicerades i samband med Minestos före
trädesemission av units i december 2019. Prospektet finns till
gängligt på bolagets hemsida.

Denna bokslutskommuniké har upprättats i enlighet med Årsredo
visningslagen och Bokföringsnämndens  allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och  koncernredovisning (K3). 

För mer utförliga principer hänvisas till bolagets 
 årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019.

Till följd av avrundningar kan siffror presenterade i denna bok
slutskommuniké i vissa fall inte exakt summera till totalen.

Minestos årsstämma 2021 kommer att hållas den 2 juni 2021 
i Göteborg. Årsredovisning för 2020 kommer att publiceras på 
 bolagets webbplats den 25 mars.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för revision. Siffrorna i rapporten är  
hämtade från Minesto AB:s års redovisning och koncernredovisning för 2020 för  

vilken revisionsberättelse avlämnades av Ernst & Young den 18 mars 2021.

Göteborg den 18 mars 2021

Jonas Millqvist
Styrelseordförande

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör
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Definitioner av nyckeltal

Rörelseintäkter 
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat 
Resultat efter avskrivningar.

Resultat efter skatt 
Resultat efter hänsyn tagen till aktuell skatt och  uppskjuten skatt.

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

Soliditet 
Justerat eget kapital i relation till balansomslutning.

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

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

Kontakt

Martin Edlund, VD
031-29 00 60
ir@minesto.com

Minesto AB (publ)
Org.nr. 556719-4914
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda
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.

Utdelning per aktie 
Beslutad utdelning per berättigad aktie.

Medelantalet anställda 
Genomsnitt antal anställda under perioden.

Personalkostnader 
Personalkostnader under perioden.

Denna information 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 18 mars 2021 kl. 09:00 CET.
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