
EnErgi- och miljötEknikkoncErnEn opcon AB (puBl) 
hAlvårsrApport jAnuAri-juni 2014

kina avgörande pusselbit när opcon blickar framåt 

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Opcon AB (publ) ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappers-
marknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisda-
gen den 26 augusti 2014, kl. 08:30 (CET).

●   Satsning har inletts för att utveckla den kinesiska marknaden och delar av Sydostasien och skapa en  
industrialiserad tillverkningsbas för Opcon Powerbox tillsammans med Snowman

●   Hong Kong Snowman Technology Ltd. näst största ägare efter riktad nyemission

●  Besparingsprogram under genomförande som ska minska årliga kostnader med över 30 mkr

●  Minskad förlust trots lägre omsättning, resultat efter skatt Kv 2 –4,8 mkr (–15,1 mkr)

●  Underliggande rörelseresultat Kv 2 –1,0 mkr (–7,4 mkr) före kostnader av engångskaraktär

halvår, januari-juni 2014, kvarvarande verksamhet
●  Nettoomsättningen uppgick till 122,3 mkr (136,7 mkr)

●  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –10,5 mkr (–21,8 mkr)

●  Resultatet efter skatt uppgick till –11,0 mkr (–29,3 mkr)

●  Resultatet per aktie uppgick till –0,03 kr (–0,09 kr)

kvartal 2, april-juni 2014, kvarvarande verksamhet
●  Nettoomsättningen uppgick till 54,9 mkr (62,7 mkr)

●  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –4,6 mkr (–12,3 mkr)

●  Resultatet efter skatt uppgick till –4,8 mkr (–15,1 mkr)

●  Underliggande rörelseresultat Kv 2, –1,0 mkr (–7,4 mkr) före kostnader av engångskaraktär

●  Resultatet per aktie uppgick till –0,01 kr (–0,05 kr)

väsentliga händelser efter periodens slut
●  Svensk order inom bioenergi för leverans av bioenergianläggning om ca 28 mkr

●   Avsiktsförklaring tecknad med Snowman kring bildande av gemensamt bolag för att utveckla  
den kinesiska marknaden och skapa en industrialiserad tillverkningsbas för Opcon Powerbox 

●   Order på en Opcon Powerbox ORC och en Opcon Powerbox WST från Snowman som  
referensanläggningar för den kinesiska marknaden 

För ytterligare information
●  Rolf Hasselström, koncernchef och vd: 08-466 45 00, 070-594 79 60

●  Niklas Johansson, vice vd, Investor Relations: 08-466 45 11, 070-592 54 53

●  Claes Palm, vice vd, ekonomichef: 08-466 45 00, 070-545 04 95
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koncErnEn, jAnuAri-juni
Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden januari-juni uppgick till 122,3 mkr (136,7 mkr). Rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till –10,5 mkr (–21,8 mkr). Resultatet efter skatt förbättrades avsevärt och uppgick till –11,0 mkr (–29,3 mkr). 
Resultatet per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –0,03 kr (–0,09 kr). 

koncErnEn, April-juni
Omsättningen för kvarvarande verksamhet under perioden april-juni uppgick till 54,9 mkr (62,7 mkr). Rörelseresultatet 
(EBIT) uppgick till –4,6 mkr (–12,3 mkr). Resultatet efter skatt uppgick till –4,8 mkr (–15,1 mkr). Resultatet per aktie 
hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till –0,01 kr (–0,05 kr).

Även om marknadssituationen förbättrats under det senaste året så är Europamarknaden fortsatt på en lägre nivå än 
före finanskrisen och orderingången något svag inom vissa delar av koncernen, där främst Tyskland utvecklats sämre under 
början av året. Tillsammans med svag likviditet och bristande finansiering har det bidragit till lägre kapacitetsutnyttjande 
som hållit tillbaka omsättning och resultat något under början på året. Under andra kvartalet sjönk omsättningen till 54,9 
mkr (62,7 mkr) och resultatet efter skatt uppgick till –4,8 mkr (–15,1 mkr). Samtidigt förklaras viss del av förändringen av 
det strategiska arbete som pågått för att styra verksamheten mot mindre, kortare projekt med lägre risk, där marginaler 
blir lättare att upprätthålla, vilket också syns i högre bruttomarginaler. 

Klart är också att besparingsprogrammet med bland annat sänkta finansieringskostnader, nedläggningen i Åmål och 
neddragningarna inom bioenergi med avveckling av bolagen Opti Energi AB, Opti Energy Group AB och Opcon Bioenergy 
AB, börjat bära frukt. Totalt förväntas årliga besparingar på över 30 mkr med effekter 2014 på ca 20 mkr. Kostnaden för 
anställda har under andra kvartalet sjunkit med ca 3,1 mkr i jämförelse med samma kvartal året innan och finanskostnaderna 
med ca 2,4 mkr. 

Trots minskad omsättning har förlusten för kvarvarande verksamhet efter skatt minskat avsevärt i jämförelse med 
föregående år, till –4,8 mkr (–15,1 mkr). Samtidigt beräknas en felperiodisering i tidigare kvartal belasta resultatet under 
kvartalet med ca 3,6 mkr, vilket innebär att det underliggande rörelseresultatet uppgick till ca –1,0 mkr (–7,4 mkr) under 
andra kvartalet.

Inom Kompressorteknik/Waste Heat Recovery har försäljningen av kompressorutveckling åt kinesiska Snowman fortsatt. 
För Opcon Powerbox fortsätter utveckling, industrialisering och internationalisering där omfattande arbete nu bedrivs för 
att bilda ett gemensamt bolag, s k joint venture (JV) med Snowman för att utveckla den kinesiska marknaden och delar av 
Sydostasien och skapa en industrialiserad tillverkningsbas för Opcon Powerbox. Totalt har kostnader om 2,3 mkr aktiverats 
för arbetet med JV:t under andra kvartalet. Arbetet har under sommaren fortskridit väl och Opcon räknar med att ett 
slutgiltigt avtal kring bildandet av det gemensamma bolaget ska kunna tecknas under september 2014. 

Inom bioenergi har tydliga förbättringar av resultatet åstadkommits inte minst i Sverige, men också i Storbritannien, 
medan Tyskland försämrats. 

Under perioden och efter periodens slut har orderläget också förbättrats med bland annat större order inom såväl 
bioenergi som för Opcon Powerbox till Kina. 

väsentliga händelser efter periodens slut
Efter periodens slut har Opcon fått en order för Saxlunds bränslehantering och förbränningsteknik till det privatägda 
sågverket Hilmer Andersson, HAL, i Korterud, Värmland. Ordervärdet uppgår till ca 28 mkr med driftsättning 2015. 
Anläggningen kommer att leverera hetvatten till virkestorkarna från förbränning av restprodukter som spån, flis och bark. 

Opcon har också tecknat en avsiktsförklaring med sin strategiska partner Fujian Snowman Co. Ltd., Fuzhou, Fujian, Kina, 
kring bildandet av ett gemensamt bolag (joint venture) för marknadsföring, tillverkning och försäljning i Kina och delar av 
Sydostasien av Opcons Waste Heat Recovery-teknologi, Opcon Powerbox.

Syftet är att utveckla den kinesiska marknaden och skapa en industrialiserad tillverkningsbas för Opcon Powerbox som 
ska kunna användas av Opcon även för övriga marknader. Avsikten är att det gemensamma bolaget ska ägas till 51 procent 
av Snowman och 49 procent av Opcon. Arbetet med förberedelser pågår för fullt och Opcon räknar med att ett slutligt 
avtal kring det gemensamma bolaget ska kunna tecknas under september 2014. 

Enligt överenskommelsen ska Opcon ge det gemensamma bolaget en licens för tillverkning, marknadsföring och 
försäljning av sin egenutvecklade teknologi, Opcon Powerbox ORC och WST (Wet Steam Turbine). Det gemensamma 
bolaget ska också arbeta med att utveckla Snowmans existerande tillverkningsstruktur för en framtida kostnadseffektiv 
och högkvalitativ tillverkning av Opcon Powerbox ORC och WST i Kina. Bolaget ska även ges exklusiva tillverknings- och 
försäljningsrättigheter för Opcon Powerbox i Kina samt en blandning av exklusiva och ej exklusiva rättigheter för vissa andra 
delar av Sydostasien.

Värdet på tillverknings- och försäljningsrättigheterna som överförs till det gemensamma bolaget kommer att kunna 
utgöra Opcons kapitalandel i det gemensamma bolaget, där den del av värdet som inte används som kapitalandel ska 
betalas som royalty till Opcon.
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För att reducera time-to-market för det gemensamma bolaget har Snowman även lagt en order på en Opcon Powerbox 
ORC och en Opcon Powerbox WST för tillverkning i Sverige och leverans till Kina. 

orderstock
• Orderstocken för de kommande tolv månaderna uppgår per den 30 juni till 127 mkr 
Orderstocken för de kommande 12 månaderna uppgick för kvarvarande verksamhet per den 30 juni till 127 mkr (154 mkr). 
Den minskade orderstocken är ett resultat av låg orderingång under början av året och av det strategiska arbete som pågått 
för att styra verksamheten mot mer eftermarknadsaffärer och mindre projekt med korta genomloppstider. 

Positivt är samtidigt att orderstocken under kvartalet vuxit med drygt 15 procent i jämförelse med förra kvartalet och 
fortsatt att växa efter periodens slut, med bland annat en större order inom bioenergi i Sverige och order på Opcon 
Powerbox till Kina.

Finansiell ställning
Koncernens likvida medel var vid utgången av perioden 15,0 mkr (12,8 mkr). Utöver det fanns outnyttjade krediter i 
utländska dotterbolag om 8,3 mkr.

Räntebärande tillgångar förutom likvida medel uppgick till 20,1 mkr (41,4 mkr).
De räntebärande skulderna uppgick till 6,9 mkr (14,4 mkr). 
Vid utgången av perioden hade koncernen en nettofordran om 28,1 mkr (39,8 mkr). 
Finansnettot fortsatte att förbättras kraftigt och uppgick under andra kvartalet till –0,2 mkr (–2,8 mkr). För perioden 

januari-juni uppgick finansnettot till –0,5 mkr (–7,5 mkr). Soliditeten uppgick den 30 juni till 74,9 % (75,8 %).
Under första kvartalet genomfördes en riktad nyemission till Snowman som tillförde bolaget 17,1 mkr. Utöver det 

genomfördes även en riktad nyemission till GEM Global Yield Fund Ltd. där 2,5 mkr kvittades mot skuld som sänkte de 
räntebärande skulderna. Emissionen till GEM skedde inom ramen för den finansieringsfacilitet ”equity credit-line” på upp 
till 250 mkr över 36 månader som tecknades med GEM under 2011. I samband med nyemissionen har också avtal träffats 
med GEM om en förlängning av ramen i ytterligare två år till 2016, där kvarstående utrymme inom finansieringsfaciliteten 
uppgår till ca 227 mkr. Samtidigt genomförs också ett omfattande besparingsprogram där bolag och verksamheter 
avvecklas och läggs ner.

Åtgärderna har stärkt den finansiella ställningen. Styrelsen anser dock fortsatt att likviditetsnivån i kombination med 
de kredit- och garantiramar som finns idag är otillfredsställande för att säkerställa en oinskränkt och problemfri drift 
med tillväxt och fortsätter därför sitt arbete med att finna en mer varaktig och ändamålsenlig finansiering av koncernens 
verksamhet där bolagets långsiktiga finansieringsstruktur ses över. Det kan därför också bli aktuellt att teckna avtal om lån 
eller checkräkning också för de svenska bolagen. 

verkliga värden på finansiella instrument
Redovisat värde, minskat med eventuella bedömda krediteringar, för kundfordringar och leverantörsskulder förutsätts 
motsvara deras verkliga värden. Samma sak gäller verkligt värde på korta finansiella skulder. 

De värdepapper som är upptagna till 226 tkr i balansräkningen avser börsnoterade aktier där verkligt värde motsvarar 
avläst börskurs på balansdagen.

Bland finansiella tillgångar finns ett innehav i Air Power Group Ltd. (APG) om 20,3 mkr. APG är ett privat aktiebolag med 
säte i Kalifornien, USA. Då ett noterat marknadsvärde ej finns och något tillförlitligt verkligt värde inte har kunnat fastställas, 
har innehavet enligt IAS 39.46 värderats till anskaffningsvärde.

Bolagets aktier
Antal aktier vid utgången av perioden var 378 800 110 (344 414 145). 

investeringar
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick för perioden januari-juni till 0,3 mkr (0,2 mkr).

Utöver det har utgifter för utveckling under första halvåret balanserats på 2,7 mkr (8,0 mkr). Under perioden april-juni 
uppgick de balanserade utvecklingskostnaderna till 1,9 mkr (6,5 mkr). Detta avser främst utveckling och marinanpassning 
av Opcon Powerbox. 

personal
Antalet anställda vid periodens slut uppgick till 141 (149). 

moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick perioden januari-juni till 8,3 mkr (20,4 mkr). Omsättningen består till del av fakturering 
av hyror och koncerninterna administrativa tjänster men även vissa uppdrag mot kund vilka minskat sedan förra året. Under 
perioden april-juni uppgick omsättningen till 2,0 mkr (1,8 mkr). 
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Moderbolagets resultat före skatt för perioden januari-juni uppgick till –5,0 mkr (–9,1 mkr). För perioden april-juni 
uppgick resultatet före skatt till –1,7 mkr (–3,8 mkr).

De likvida medlen i moderbolaget uppgick vid periodens slut till 1,4 mkr (3,4 mkr). Räntebärande skulder uppgick i slutet 
av perioden till 0,0 mkr (2,4 mkr).

transaktioner med närstående
Köp av varor och tjänster
Essarem AB uppbar hyra med 2,0 mkr för perioden januari-juni 2014 avseende hyra för fastighet i Nacka.

Mind Finance AB uppbar under perioden januari-juni ränta och avgifter för factoring uppgående till sammanlagt 0,5 mkr 
(0,0 mkr).

Fordringar/skulder
Mind Finance AB och Essarem AB hade vid utgången av perioden fordringar på Opcon om sammanlagt 6,1 mkr (2,5 mkr).

Mind Finance AB ägs av Salamino AB. Salamino AB och Essarem AB ägs av Gabrielsson Invest AB som ägs av Mats 
Gabrielsson, medlem av styrelsen och större aktieägare.

risker och osäkerheter
Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker i form av hög 
exponering mot en enskild bransch, kund eller projekt. 

En konjunkturnedgång och störningar på världens finansmarknader kan ha en negativ effekt på efterfrågan av 
koncernens produkter och kan även påverka koncernens kunder och leverantörer. Givet den finansiella instabiliteten som 
råder i omvärlden kan bolagets kunder få finansiella bekymmer som direkt kommer att orsaka förluster samt störningar hos 
Opcon. Likaså bedriver Opcon ett flertal större projekt inom bioenergi där störningar kan påverka marginaler, lönsamhet 
och likviditet.

Även förändringar i energi- och elpriser kan påverka efterfrågan där lägre priser kan ha en negativ effekt. Till detta 
kommer finansiella risker som också bedöms ha ökat under den europeiska skuldkrisen, i huvudsak avses likviditets-, 
pris-, valuta- och ränterisker. Koncernens förmåga att uppta nya långsiktiga lån eller kortfristiga krediter påverkas i hög 
utsträckning av det rådande läget på kapitalmarknaden vilket kan påverka bolagets likviditet och tillväxtförutsättningar 
framåt. Koncernen är också exponerad mot en kortsiktig likviditetsrisk i form av kunder som betalar efter överenskommet 
datum.

Rent generellt innebär även omorganisationer, där Opcon nu genomför omfattande förändringar, en ökad risk.
Opcon har tidigare haft en inte obetydlig försäljning av ny teknik med goda framtidsutsikter till den ryska olje- och 

gasindustrin, dock ej under 2013. Nya betydande affärer har också diskuterats och planerats för 2014. Bolaget ser en risk 
för att omvärldsrelationer till Ryssland kan påverka Opcons försäljnings- och tillväxtmöjligheter.

För en mer utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering hänvisas till Opcons årsredovisning för 2013 som 
finns tillgänglig på Opcons hemsida www.opcon.se

koncErnEn 2014 och FrAmåt
Under det senaste decenniet har frågeställningarna kring energipriser, energitillförsel och utsläpp vuxit till en avgörande 
frågeställning globalt och lokalt. Samtidigt påverkas energi- och elpriser av en rad faktorer och varierar över marknader. 
Under 2013 och inledningen av 2014 har elpriserna i Sverige varit mycket låga vilket inte gynnar försäljningen inom delar av 
Opcons produktportfölj. Samtidigt är energipriserna på andra marknader väsentligt högre.

Oaktat prissvängningar upp eller ner på kort sikt på grund av nederbörd, industrikonjunktur eller annat så är Opcons 
bedömning att energipriserna kommer att öka över tid. 

Mot den bakgrunden ser Opcon goda tillväxtmöjligheter för koncernens produktportfölj i ett längre perspektiv och på 
en global marknad. 

Efter stora förluster och ett intensivt och omfattande utvecklingsarbete är Opcon inne i en genomgående finansiell och 
operationell turn-around med syfte att koncentrera verksamheten till Waste Heat Recovery och den kompressorteknologi 
som också ligger till grund för Opcon Powerbox, samt till en mer fokuserad satsning inom bioenergi. Samtidigt görs stora 
ansträngningar för att växa verksamheten internationellt vilket också börjat ge resultat. 

Under de senaste åren har stora framsteg gjorts i Kina där det strategiska samarbetet mellan Opcon och kinesiska 
Snowman växt sig allt starkare. Under våren 2014 har också Snowman stärkt sitt ägande i Opcon i och med en riktad 
nyemission. 

I Fuzhou har Snowman byggt en helt ny fabrik för tillverkning av bland annat de kompressorer som utvecklas av Opcon. 
Bedömning är att Opcons framtida licensintäkter från Snowmans tillverkning under perioden 2014-2024 kommer att 
öka successivt för att sammantaget överstiga 100 mkr under perioden. Under 2013 nära tredubblades försäljningen av 
kompressorutveckling till Snowman och översteg 30 mkr. Snowman har under 2014 lagt ytterligare stora utvecklingsuppdrag 
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på Opcon. För Opcon innebär Snowmans satsning och det samarbete som inletts att man räknar med att under lång tid 
framåt få ytterligare utvecklingsuppdrag av Snowman inom kylkompressorområdet där Opcon också stärker sin egen 
förmåga. 

Vidare har det förtroendefulla samarbetet gjort att bolagen är i stånd att utvidga samarbetet även till Opcon Powerbox. 
Syftet är att skapa ett gemensamt bolag för att utveckla den kinesiska marknaden och skapa en industrialiserad 
tillverkningsbas för Opcon Powerbox som även ska kunna användas av Opcon för försäljning på övriga marknader. Opcon 
fäster mycket stor vikt vid utvidgningen av samarbetet som anses ha stor potential och kan komma att bli av avgörande 
betydelse för Opcons framtida lönsamhet. 

En annan viktig beståndsdel i den omstrukturering som pågår inom Opcon är de omfattande förändringar som sker inom 
bioenergiverksamheten som under de senaste åren dragits med mycket stora förluster. Under de senaste åren har åtgärder 
vidtagits med bland annat kraftigt minskad personal, nedlagda utvecklingsprojekt och ny outsourcad produktionsstruktur. 
Samtidigt har Opcon börjat licensiera ut en del teknik med goda resultat. 

Sedan en tid tillbaka bedrivs även ett större åtgärdsprogram, både i Sverige och utomlands, med tyngdpunkt inom 
bioenergi. En del i programmet är avvecklingen och nedläggningen av Opti Energi AB, Opti Energy Group AB och 
Opcon Bioenergy AB i Sverige. Samtidigt fokuseras bioenergiverksamheten till Saxlund med ökat internationellt fokus. 
Moderbolagets verksamhet i Åmål läggs ner helt. Besparingsprogrammet som innehåller minskade personalkostnader, 
minskade kostnader för externa konsulter, IT och administration samt minskade finansieringskostnader förväntas efter 
utvidgningen ge årliga besparingar på över 30 mkr i jämförelse med 2013, där effekterna under 2014 förväntas överstiga 
20 mkr. Under de senaste ett och ett halvt åren har även betydande räntebärande skulder betalats av.

Styrelsen kan notera att även om utmaningar kvarstår så har betydande steg redan tagits för att sänka kostnadsnivån, 
vilket också börjat synas i resultatet. Under andra kvartalet var kostnader för ersättning till anställda drygt 3 mkr lägre än 
föregående år och under första halvåret var finanskostnaderna ca 7 mkr lägre än året innan. 

Med växande orderbok, det besparingsprogram som ligger och de planer som nu finns för bildandet av ett JV med 
Snowman i Kina tillsammans med övriga aktiviteter i Kina, så förväntas kapacitetsutnyttjandet att öka och styrelsen räknar 
med att Opcon visar ett positivt resultat för 2014.

FrAmtiDsinriktAD inFormAtion 
Denna rapport innehåller framtidsinriktad information med uttalanden om framtidsutsikter för Opcons verksamhet. Denna 
information är baserad på ledningens nuvarande förväntningar, uppskattningar och bedömningar. Framtida faktiska utfall 
kan variera väsentligt jämfört med i denna rapport lämnad information som är framtidsinriktad, bland annat på grund av 
ändrade förutsättningar i ekonomi, marknad och konkurrens.

rEDovisningsprincipEr
Opcon AB tillämpar International Financial Reporting Standards så som de antagits av den Europeiska Unionen. Väsentliga 
redovisnings- och värderingsprinciper är i överensstämmelse med de som finns i årsredovisningen för räkenskapsåret som 
slutade 31 december 2013. Denna halvårsrapport har upprättats i enlighet med IAS34 samt årsredovisningslagen och vad 
gäller moderbolaget i enlighet med årsredovisningslagen samt RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Halvårsrapporten 
har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 26 augusti 2014
Opcon AB (publ) Org.nr 556274-8623
Rolf Hasselström 
Verkställande direktör och koncernchef, styrelseledamot

kommAnDE inFormAtionstillFällEn
●   Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2014 lämnas den 11 november 2014

ADrEss
Opcon AB (publ), Box 15085, 104 65 Stockholm
Tel. 08-466 45 00
epost: info@opcon.se 
www.opcon.se 5 (11)
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KOncernresultaträKning (tKr) Kv 2 2014 Kv 2 2013 Kv 1-2 2014 Kv 1-2 2013 senaste 12 mån Helår 2013

Nettoomsättning  54 942 62 677 122 280 136 693 260 613 275 026

Kostnad för sålda varor  –36 782 –52 865 –89 691 –110 658 –196 568 –217 535

Bruttoresultat  18 160 9 812 32 589 26 035 64 045 57 491

Försäljningskostnader  –7 555 –6 029 –14 942 –15 136 –30 191 –30 385

Administrationskostnader  –11 643 –11 711 –21 021 –23 998 –60 422 –63 399

Utvecklingskostnader  –3 589 –4 180 –6 821 –7 832 –13 490 –14 501

Övriga kostnader   38 –224 –314 –820 –767 –1 273

rörelseresultat  –4 589 –12 332 –10 509 –21 751 –40 825 –52 067

Finansiella intäkter  602 470 613 492 971 850

Finansiella kostnader  –849 –3 254 –1 081 –7 991 –3 680 –10 590

resultat före skatt  –4 836 –15 116 –10 977 –29 250 –43 534 –61 807

Periodens skatt  – – – – – –

resultat från kvarvarande verksamhet –4 836 –15 116 –10 977 –29 250 –43 534 –61 807

Resultat från avvecklad verksamhet –857 –778 –4 510 –729 –4 466 –685

Resultat från avyttrad verksamhet – – – – –1 600 –1 600

Periodens resultat  –5 693 –15 894 –15 487 –29 979 –49 600 –64 092

Periodens resultat hänförligt till  

moderbolagets aktieägare  –5 693 –15 894 –15 487 –29 979 –49 600 –64 092

resultat per aktie före utspädning (kr)

Resultat från kvarvarande verksamheter –0,01 –0,05 –0,03 –0,09 –0,13 –0,19

Resultat från avvecklade verksamheter 0,00 0,00 –0,01 0,00 –0,01 0,00

Periodens resultat –0,01 –0,05 –0,04 –0,09 –0,14 –0,19

resultat per aktie efter utspädning (kr)

Resultat från kvarvarande verksamheter –0,01 –0,05 –0,03 –0,09 –0,11 –0,18

Resultat från avvecklade verksamheter 0,00 0,00 –0,01 0,00 –0,01 0,00

Periodens resultat –0,01 –0,05 –0,04 –0,09 –0,12 –0,18

Antal aktier (tusental) 378 800 344 414 378 800 344 414 378 800 344 414

Genomsnittligt antal aktier (tusental) 378 800 324 132 353 679 317 756 353 679 331 085

Kostnader per kostnadsslag

Av- och nedskrivningar  2 511 3 229 5 334 6 008 11 069 11 743

Kostnad ersättning till anställda  26 500 29 606 53 046 55 330 107 622 109 906

Kostnad material och övrigt  30 520 42 174 74 409 97 106 182 747 205 444

summa kostnader  59 531 75 009 132 789 158 444 301 438 327 093
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raPPOrt ÖVer tOtalresultat (tKr) Kv 2 2014 Kv 2 2013 Kv 1-2 2014 Kv 1-2 2013 senaste 12 mån Helår 2013

Periodens resultat  –5 693 –15 894 –15 487 –29 979 –49 600 –64 092

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser, moderbolagets aktieägare 713 3 009 713 365 1 654 1 306

Omräkningsdifferenser, innehav utan  

bestämmande inflytande  – – – – – –

Övrigt totalresultat för perioden 713 3 009 713 365 1 654 1 306

summa totalresultat för perioden –4 980 –12 885 –14 774 –29 614 –47 946 –62 786

summa totalresultat för perioden hänförligt 

till moderbolagets aktieägare  –4 980 –12 885 –14 774 –29 614 –47 946 –62 786

KOncernBalansräKning (tKr) 30 juni 2014 31 dec 2013

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 12 150 13 308

Goodwill 146 431 144 156

Övriga immateriella tillgångar 155 527 156 432

Finansiella tillgångar 42 433 44 143

Uppskjuten skattefordran 39 392 39 392

summa anläggningstillgångar 395 933 397 431

Omsättningstillgångar

Varulager 68 708 69 895

Värdepappersinnehav  226 512

Kortfristiga fordringar 92 205 85 031

Upparbetade ej fakturerade intäkter, entreprenader 43 193 35 346

Likvida medel 14 967 17 853

summa omsättningstillgångar 219 299 208 637

summa tillgångar 615 232 606 068

eget kapital 461 033 456 207

långfristiga skulder

Räntebärande avsättningar och skulder 1 262 543

Icke räntebärande avsättningar och skulder 17 506 16 963

summa långfristiga skulder 18 768 17 506

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder 5 628 3 129

Icke räntebärande skulder 98 879 96 717

Fakturerade ej upparbetade entreprenader 30 924 32 509

summa kortfristiga skulder 135 431 132 355

summa eget kapital och skulder 615 232 606 068

ställda säkerheter

Företagsinteckningar 19 047 17 951

Ansvarsförbindelser 44 969 52 810
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nYcKeltal Kv 2 2014 Kv 2 2013 Kv 1-2 2014 Kv 1-2 2013 senaste 12 mån Helår 2013

Rörelsemarginal, % –8,4 –19,7 –8,6 –15,9 –15,7 –18,9

Avkastning på operativt kapital, % – – Neg – Neg Neg

Avkastning på eget kapital, % – – Neg – Neg Neg

Resultat per aktie före utspädning, kr –0,02 –0,05 –0,05 –0,09 –0,15 –0,19

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,02 –0,05 –0,04 –0,09 –0,13 –0,18

Eget kapital per aktie, kr 1,22 1,42 1,22 1,42 1,22 1,32

Soliditet, % 74,9 75,8 74,9 75,8 74,9 75,3

Antal aktier, tusental 378 800 344 414 378 800 344 414 378 800 344 414

Genomsnittligt antal aktier, tusental 378 800 324 132 353 679 317 756 353 679 331 085

raPPOrt ÖVer KOncernens FÖränDring aV eget KaPital (tKr)    

 aktie- Övrigt till- reserver Balanserad innehav utan summa eget 

 kapital skjutet kapital  vinst bestämmande kapital

     inflytande 

Ingående balans 1 januari 2013 372 357 403 381 –9 053 –281 667 – 485 018

totalresultat

Periodens resultat 0 0 0 –14 085 0 –14 085

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter – – –2 644 – – –2 644

summa totalresultat 0 0 –2 644 –14 085 0 –16 729

transaktioner med aktieägare

Nyemission1 15 109 –7 978 – – – 7 131

utgående balans 30 juni 2013 387 466 395 403 –11 697 –295 752 0 475 420

totalresultat

Periodens resultat 0 0 0 –50 007 0 –50 007

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter – – 3 929 – – 3 929

summa totalresultat 0 0 3 929 –50 007 0 –46 078

transaktioner med aktieägare

Nyemission1 43 052 –16 187 – – – 26 865

utgående balans 31 december 2013 430 518 379 216 –7 768 –345 759 0 456 207

totalresultat

Periodens resultat 0 0 0 –15 487 0 –15 487

Övrigt totalresultat      

Valutakursdifferens vid omräkning av utlandsverksamheter – – 713 – – 713

summa totalresultat 0 0 713 –15 487 0 –14 774

transaktioner med aktieägare 

Nyemission1 42 982 –23 382 – – – 19 600 

utgående balans 30 juni 2014 473 500 355 834 –7 055 –361 246 0 461 033

1) Överkurs på nyemissioner redovisas som övrigt tillskjutet kapital.
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raPPOrt ÖVer KOncernens 
KassaFlÖDe (tKr) Kv 2 2014 Kv 2 2013 Kv 1-2 2014 Kv 1-2 2013 senaste 12 mån Helår 2013 

Rörelseresultat –5 404 –13 089 –14 906 –22 396 –46 836 –54 326

Finansiella poster –289 –2 805 –581 –7 583 –2 764 –9 766

Avskrivningar, nedskrivningar 2 561 3 229 5 384 6 008 11 118 11 742

Betald skatt –612 –1 250 –634 –1 170 1 313 777

Övriga ej likviditetspåverkande poster –3 880 6 145 –1 276 –962 1 084 1 398

Kassaflöde från den löpande verksamheten –7 624 –7 770 –12 013 –26 103  –36 085 –50 175

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital 3 251 –22 424 –12 615 –40 956 10 706 –17 635

summa kassaflöde från rörelse –4 373 –30 194 –24 628 –67 059 –25 379 –67 810

Kassaflöde från investeringsverksamheten –629 –7 427 –929 29 747 16 508 47 184

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 560 33 947 22 818 33 131 11 083 21 396

Kassaflöde totalt –1 442 –3 674 –2 739 –4 181 2 212 770

Likvida medel vid periodens början 16 658 16 201 17 853 17 113 12 785 17 113

Kassaflöde totalt –1 442 –3 674 –2 739 –4 181 2 212 770

Kursdifferens i likvida medel –249 258 –147 –147 –30 –30

likvida medel vid periodens slut 14 967 12 785 14 967 12 785 14 967 17 853

KOncernresultaträKning 
Per KVartal (tKr) Kv 2 2014 Kv 1 2014 Kv 4 2013 Kv 3 2013 Kv 2 2013 Kv 1 2013

Nettoomsättning 54 942 67 338 68 760 69 573 62 677 74 016

rörelseresultat –4 589 –5 920 –26 198 –4 118 –12 332 –9 419

Finansiella poster –247 –221 –826 –1 415 –2 784 –4 715

Resultat efter finansiella poster –4 836 –6 141 –27 024 –5 533 –15 116 –14 134

Skatt – – – – – –

Resultat från kvarvarande verksamhet –4 836 –6 141 –27 024 –5 533 –15 116 –14 134

Resultat från avyttrad verksamhet 0 0 0 –1 600 0 0

Resultat från verksamhet under avveckling –857 –3 653 583 –539 –778 49

Kvartalets resultat –5 693 –9 794 –26 441 –7 672 –15 894 –14 085

Kvartalets resultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare –5 693 –9 794 –26 441 –7 672 –15 894 –14 085
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mODerBOlagets resultaträKning (tKr) Kv 2 2014 Kv 2 2013 Kv 1-2 2014 Kv 1-2 2013  senaste 12 mån Helår 2013

Nettoomsättning 1 950 1 823 8 335 20 387 21 122 33 174

Kostnad för sålda tjänster –1 752 –1 933 –5 294 –20 497 –17 833 –33 036

Bruttoresultat 198 –110 3 041 –110 3 289 138

Administrationskostnader –3 680 –4 823 –11 701 –8 223 –19 556 –16 078 

Rörelseresultat –3 482 –4 933 –8 660 –8 333 –16 267 –15 940

Resultat från övriga värdepapper och fordringar  

som är anläggningstillgångar 0 0 0 0 –1 600 –1 600

Erhållna/lämnade koncernbidrag – – – – –2 894 –2 894

Finansiella intäkter 2 160 2 098 4 168 3 748 8 233 7 813

Finansiella kostnader –336 –916 –492 –4 537 –1 819 –5 864

resultat efter finansiella intäkter och kostnader –1 658 –3 751 –4 984 –9 122 –14 347 –18 485

Skatt – – – – – –

Periodens resultat –1 658 –3 751 –4 984 –9 122 –14 347 –18 485

mODerBOlagets BalansräKning (tKr) 30 juni 2014 31 dec 2013

anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 216 271

Andelar i koncernföretag 245 624 245 624

Uppskjuten skatt 35 969 35 969

Långfristiga fordringar 40 320 40 674

summa anläggningstillgångar 322 129 322 538

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 751 815

Fordringar hos koncernföretag 240 543 225 778

Skattefordringar 805 521

Övriga fordringar 407 2 226

Likvida medel och kortfristiga placeringar 1 376 4

summa omsättningstillgångar 243 882 229 344

summa tillgångar 566 011 551 882

eget kapital

Aktiekapital 473 500 430 518

Reservfond 12 372 35 756

summa bundet kapital 485 872 466 274

Fritt eget kapital/årets resultat 21 873 28 626

summa eget kapital 507 745 494 900

Kortfristiga skulder

Räntebärande skulder till kreditinstitut – 3 102

Leverantörsskulder 6 737 5 463

Skulder till koncernföretag 44 964 43 303

Övriga ej räntebärande skulder 6 565 5 114

summa kortfristiga skulder 58 266 56 982

summa eget kapital och skulder 566 011 551 882

Ansvarsförbindelser 46 693 53 745

Soliditet (%) 89,7 89,7

Antal aktier vid periodens slut (tusental) 378 800 344 414



om opconkoncErnEn 
Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför 

system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Opcon har verksamhet i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Antalet anställda är cirka 140. 

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm.

Koncernens affärsområde Renewable Energy arbetar med framställning av el ur spillvärme, 

bioenergieldade värme- och kraftvärmeanläggningar, pelleteringsanläggningar, 

hanteringssystem för biobränslen, slam etc, hanteringssystem för naturgas, industriell kyla, 

rökgaskondensering, rening av rökgaser samt luftsystem för bränsleceller.
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