
                            

Delårsrapport Q2 2018 

 

 

 

  

 

IQS Energi Komfort AB (publ) 

1/4, 2018 – 30/06, 2018 

IQS Energi Komfort AB ska minska sina kunders energikostnader och miljöpåverkan 

genom att dimensionera, installera och serva beprövade lösningar för förnyelsebar energi 

som bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa. 
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Delårsrapport Q2 2018, 1 april – 30 juni 

 
• Nettoomsättning uppgick till 7,7 MSEK (5,2 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-3,6 MSEK) 

• Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,34 SEK (-0,60 SEK)  

• Eget kapital i koncernen -1,1 MKSEK (8,1 MSEK) 

• Eget kapital i moderbolaget 6,3 MSEK (16,5 MSEK) 

• Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 5,7 MSEK 

Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 juni 

                                                                                                                                                                                                                        
• Nettoomsättning uppgick till 18,7 MSEK (12,8 MSEK) 

• Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-5,6 MSEK) 

• Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,34 SEK (-0,94 SEK) 

• Eget kapital i koncernen -1,1 MKSEK (8,1 MSEK) 

• Eget kapital i moderbolaget 6,3 MSEK (16,5 MSEK) 

• Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 5,7 MSEK 

VD-kommentar                           
IQS Energi Komfort arbetar oförtrutet och envetet vidare 

med att positionera bolaget som det ledande 

kompetensföretaget i segmentet energioptimering för 

fastigheter med fokus på lösningar med förnyelsebar 

energi.  

IQS Energi Komfort är det enda bolaget i segmentet som 

erbjuder 'One-stop-shop' för förstudie, dimensionering 

och installation avseende kombinationer av bergvärme, 

frånluftsåtervinning och solpaneler med kompletterande 

produkter som t.ex. fjärrövervakning och laddstolpar, 

m.m. 

Årets andra kvartal har dock utvecklats sämre än 

planerat i produktionen pga av förändringar i planerade installationer samt ett begränsat fokus på 

försäljning i fastighetssegmentet. Även om vi lyckats uppnå en betydande ökning i installationer mot 

föregående år så hade vi planerat för ytterligare installationer före sommaren. Ett antal större 

projekt har dock flyttats till efter semestern vilket påverkat omsättning och resultat negativt i andra 

kvartalet 2018. 

Den planerade volymen installationer över tid är dock oförändrat mot tidigare då inga installationer 

förlorats utan endast planerats om. 

Perioden har kännetecknats av ett stort fokus på finansiella lösningar snarare än aktiviteter i 

marknaden. Detta har påverkat nyförsäljningen väsentligt. Vår ambition är att återhämta detta så 

snart vi har en stabil finansiell plattform at arbeta vidare utifrån. 
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 IQS Energi Komfort är ett starkt 

varumärke i segmentet och är mycket 

väl positionerade för fortsatt expansion. 

IQS Energi Komfort positionerar sig som 

en ”Single Point of Contact” för allt som 

rör energioptimering i en fastighet som 

innefattar bergvärme, solceller och 

frånluftsåtervinning. Vi erbjuder initial 

analys, dimensionering, projektering, 

upphandling, montering, injustering, drift, 

driftsanalys, övervakning och service. 

Kombinationen av bergvärme, solpaneler 

och frånluftsåtervinning kräver ofta ett 

övergripande styrsystem för att maximera 

anläggningens effektivitet.  

Det kraftigt ökande intresset för 

energioptimering med förnyelsebar energi som basenergi märks allt mer påtagligt i verksamheten 

och vi menar att detta är början på en allt större omställning i segmentet till en allt större andel 

närproducerad energi. 

Händelser efter Rapportperioden 

Då förseningarna varit mer omfattande än förväntat och större möjliga samarbeten som tänkt skulle 

påbörjas före sommaren har skjutits till efter sommaren så har styrelsen efter samråd med stora 

aktieägare bedömt att åtgärder måste vidtagas som säkerställer Bolagets positiva drift och 

möjliggör att vi kan kapitalisera på nya kunddiskussioner som pågår. Mot den bakgrunden har 

Bolaget skrivit avtal om att förvärva Sustainable Energy Solution Sweden AB (SENS) och betala med 

egna aktier. Förvärvet är villkorat av att en Extra Bolagsstämma godkänner detta och att 

Aktiemarknadsnämnden ger dispens från budplikt då SENS nuvarande aktieägare blir 

majoritetsägare enligt tidigare utsänt pressmeddelande. 

Såsom tidigare beskrivits i pressmeddelande daterat 20 juli 2018 ligger den gemensamma 

budgeten för IQS Energi Komfort AB och Sustainable Energy Solutions Sweden AB på 80-100 MSEK 

för verksamhetsåret 2018. 

I samband med förvärvet sade VD Arne Olafsson upp sin anställning och styrelseordförande Sverker 

Littorin tar över som VD fram till den extra bolagsstämman.  

 

Sverker Littorin 

Tf VD 

 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen i koncernen 

Rörelsens intäkter 

Rörelsens intäkter uppgick Q2 2018 till 7,6 MSEK (5,2 MSEK), vilket är en ökning med 47,8 % i 

förhållande till motsvarande period förra året. Intäkterna är lägre än budget pga flyttade 

installationer från Q2 till Q3.  

Nettoomsättningen för första halvåret uppgår till 18,7 MSEK (12,8 MSEK), en ökning med 45,7% i 

jämförelse med föregående år. 

Rörelsens kostnader 

Rörelsens kostnader uppgick Q2 till 11,2 MSEK och 2,7 MSEK högre än för motsvarande period 

förra året.  

Rörelseresultatet 
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Rörelseresultatet uppgick Q2 till -3,6 MSEK (-3,4 MSEK). 

Resultatet för första halvåret uppgår till -3,9 MSEK (-5,6 MSEK). 

Finansiella ställningen 

Det egna kapitalet uppgick per 2018-06-30 i moderbolaget till 6,3 MSEK och aktiekapitalet till 5,7 

MSEK. Bolaget har inget utestående konvertibelt lån eller optionsprogram. 

Framtidsutsikter 

Det aktiva, och helt nödvändiga, arbetet med att bygga upp en betydande offertstock har nu börjat 

ge löpande resultat i orderingången men det krävs ytterligare volymer för att nå våra 

lönsamhetsmål. 

Målet för 2018 är att bolaget ska fortsätta att förstärka sitt varumärke och närvaro i 

fastighetssegmentet. 

Kommande rapporteringstillfällen  

• Kvartalsrapport Q3, 31 oktober 

• Bokslutskommuniké 2018, 28 februari 2019 

Granskningsrapport.  

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Organisation och medarbetare 

Antalet anställda per den 30 juni 2018 uppgick till 19 st. utöver underentreprenörer och konsulter. 

Ägarförhållande 

IQS Energi Komfort aktie är noterad på Nordic MTF (NGM). Genom listningen av bolagets aktie 

stärker vi bolagets långsiktiga åtagande till de kunder som investerar i förnyelsebar energi och 

säkerställer att kunden har en stark och transparant samarbetspartner lång tid framöver. 

Det finns per den 30/6, 2018, 11 364 453 aktier i bolaget. Genomsnittligt antal aktier per 30 juni 

2018 är 5 959 971 aktier. 

Inga utestående konvertibler, teckningsoptioner eller liknande fanns vid denna rapports lämnande. 

Företagspresentation 

IQS Energi Komfort AB (publ) etablerades 1996 för att sälja bergvärmeanläggningar och erbjuda 

service till bergvärmekunder. 

Affärsidé 

IQS Energi Komfort AB ska minska sina kunders energikostnader och miljöpåverkan genom att 

dimensionera, installera, övervaka och underhålla beprövade lösningar för förnyelsebar energi som 

bergvärme, solenergi, frånluftsåtervinning och kombinationer av dessa. 

Bergvärme och frånluftsåtervinning är de enda förnyelsebara energislag som levererar energi året 

runt, dygnet runt, oberoende av väder och vind och har den kortaste återbetalningstiden 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker 

och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Stockholm 31 juli, 2018 

Styrelsen 
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Finansiell information 

Resultaträkning Koncern      

Belopp i tkr 2018-04-01 

2018-06-30 

2017-04-01 

2017-06-30 

2018-01-01 

2018-06-30 

2017-01-01 

2017-06-30 

2017-01-01 

2017-12-31 

Rörelsens intäkter m.m.      

Nettoomsättning 7 688 5 222 18 664 12 813 34 977 

Förändr lagervaror under tillv, färdiga varor 

och pågående arb.för annans räkning 

-159 -80 -280 -80 -796 

Övriga rörelseintäkter 91 14 134 22 302 

Summa rörelsens intäkter  7 620 5 156 19 177 12 755 34 484 

      

Rörelsens kostnader      

Råvaror och förnödenheter -6 385 -3 475 -12 676 -8 360 -32 282 

Övriga extra kostnader -1 429 -1 508 -2 570 -3 025 -5 827 

Personalkostnader -3 328 -3 541 -6 483 -6 677 -13 570 

Av/nedskrivningar av materiella och 

Immateriella anläggningstillgångar 

-65 -18 -135 -18 -246 

Summa rörelsens kostnader -11 207 -8 542 -21 864 -18 080 -51 925 

      

Rörelseresultat -3 587 -3 386 -3 346 -5 325 -17 441 

      

Finansiella poster      

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0 0 0 1 

Räntekostnader och liknande resultatposter -302 -181 -511 -284 -752 

Summa finansiella poster -302 -181 -511 -284 -751 

      

Resultat efter finansiella poster -3 889 -3 568 -3 857 -5 608 -18 191 

      

Skatt på årets resultat 0 0 0 0 4 222 

      

Resultat -3 889 -3 568 -3 857 -5 608 -13 969 
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Balansräkning Koncern    

Belopp i tkr 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Goodwill 700 1 000 800 

    

Materiella anläggningstillgångar 94 109 153 

Inventarier, verktyg och installationer    

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Uppskjuten skattefordran 8 186 3 964 8 186 

    

    

Summa anläggningstillgångar 8 981 5 073 9 140 

    

Omsättningstillgångar    

Råvaror och förnödenheter 984 1 772 1 264 

Pågående arbete för annans räkning    

Förskott till leverantörer 245 213 120 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 1 933 2 075 3 610 

Aktuella skattfordringar 0 59 0 

Övriga fordringar 49 7 961 73 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 710 1 688 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 174 1 931 925 

    

Kassa och bank 52 131 53 

    

Summa omsättningstillgångar 5 148 15 830 6 044 

    

Summa tillgångar 14 129 20 903 15 184 
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Balansräkning Koncern    

Belopp i tkr 2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

    

Eget kapital och skulder    

Aktiekapital 5 682 2 163 2 968 

Pågående emission 0 9 654 0 

Annat eget kapital -2 914 1 913 8 510 

Årets resultat -3 857 -5 608 -13 969 

Summa eget kapital -1 088 8 122 -2 491 

    

Långfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 0 750 0   

Övriga skulder 0 672 0 

Summa långfristiga skulder 0 1 422 0 

    

Kortfristiga skulder    

Skulder till kreditinstitut 341 409 1 713 

Leverantörsskulder 4 863 5 402 6 663 

Skatteskulder 96 38 90 

Övriga skulder 6 783 2 836 5 261 

Upplupna kostnader och förutbet intäkter 3 134 2 675 3 947 

Summa kortfristiga skulder 15 217 11 359 17 675 

    

Summa eget kapital och skulder 14 129 20 903 15 184 
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Kassaflödesanalys Koncern     

Belopp i tkr 2018-04-01 

2018-06-30 

2017-04-01 

2017-06-30 

2018-01-01 

2018-06-30 

2017-01-01 

2017-12-31 

     

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat -3 587 -3 386 -3 346 -17 441 

Justeringar för poster som inte ingår i 

kassaflödet 

65 15 136 246 

Erhållen ränta 0 0 0 1 

Erlagd ränta -302 -178 -511 -752 

Betald skatt -22 14 -45 -64 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital 

-3 847 -3 535 -3 766 -18 009 

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 76 -188 155 465 

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 1 442 -6 624 741 4 035 

Ökning(+)/Minsking(-) av rörelseskulder 1 597 1 172 -1 986 2 972 

Kassaflöde från den löpande 

verksamheten 

-731 -9 175 -4 856 -10 537 

     

Investeringsverksamheten     

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 -1 000 0  -1 000 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0 -25 0 -97 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 

0 0 23 18 

Kassaflöde från 

investeringsverksamheten 

0 -1 025 23 -1 080 

     

Finansieringsverksamheten     

Nyupptagna finansiella skulder 0 672 4 644 9 463 

Amortering av finansiella skulder -3 849 -205 -4 151 -5 938 

Aktieägartillskott 0 0 0 -1 000 

Förändring checkräkningskredit -822 0 -920 0 

Nyemission/Kostn nyemission 5 259 9 173 5 259 7 921 

Kassaflöde från 

finansieringsverksamheten 

589 9 640 4 832 10 445 

     

Kassaflöde -142 -530 -1 -1 171 

Likvida medel vid periodens början 194 691 53 1 224 

Likvida medel vid periodens slut 52 131 52 53 
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Redovisningsprinciper och värderingsprinciper 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av  
finansiella rapporter 

 

 

 

 

 

 

Förändring av 

eget kapital 

Koncern 

    

Belopp i tkr Aktiekapital Annat 

Eget 

kapital 

Årets 

Resultat 

Summa Eget 

kapital 

     

Ing balans 2018-01-01 2 968 8 510 -13 969 -2 491 

Vinstdisp enl 

årsstämma 

 -13 969 13 969 0 

Nyemission 2 714 2 545  5 259 

Periodens resultat   -3 857 -3 857 

Utg balans 2018-06-30 5 682 -2 914 -3 857 -1 088 


