
SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 1

Technology

SaltX Technology Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké
2017
Denna information är sådan information som SaltX Technology är  
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 
Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars, kl 08:00



    

Innehåll

Bokslutskommuniké 2017 3
VD har ordet 4
Väsentliga händelser 7
Verksamhet  9
Finansiell översikt 11
Räkenskaper koncernen 16
Räkenskaper moderbolag 20
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper 22
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper för moderbolaget 35
Noter 37

Not 1  Viktiga uppskattningar och bedömningar  
för redovisningsändamål 37

Not 2  Finansiella instrument 38
Not 3  Transaktioner med närstående 38
Not 4  Resultat per aktie 38
Not 5  Händelser efter balansdagen 38
Not 6  Effekter vid övergång till International  

Financial Reporting Standards (IFRS) 39

Styrelsens och Verkställande direktörens försäkran 44
Övrig information 45

Bilden på framsidan föreställer produktionsutrustning 
vid solfångarfabriken i Kina.

2 SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2017



SaltX Technology Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2017 3

Bokslutskommuniké  
2017

    

FINANSIELLA HÄNDELSER

Fjärde  kvartalet
  Nettoomsättningen ökade till 2,2 (0,3) mkr
  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,7 (-6,5) mkr
  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,3 (-3,6) mkr
  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,14 (-0,14) kr

Helåret januari – december
 Nettoomsättningen ökade till 5,3 (0,6) mkr genom fler utvecklingsprojekt 
och ny licens

 Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -28,5 (-35,8) mkr 
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -28,5 (-14,1) mkr
 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,53 (-0,88) kr

    

Fjärde kvartalet
 Energimyndigheten finansierar SaltX-projekt och beviljade 5 mkr till 
pilotprojekt för storskalig energilagring

 SaltX sålde licens för gasvärmepumpar i Kina 
 SaltX vann europeiskt gasvärmepumpsprojekt som finansieras  
med 20 mkr av EU:s Horizon 2020-program

 SaltX ingick avtal med ledande grafen-teknikbolag i Europa

Efter periodens utgång
 SaltX säkrade ytterligare EU-finansiering med 15 mkr för att påskynda 
lansering av HeatBoost i Europa

 Serieproduktion har startats och SunCool-fabriken i Kina invigdes i januari
 Fusionen av SunCool AB och SaltX fullbordades i januari
 SaltX och papperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö har tecknat utvecklings-  
och licensavtal för att tillsammans utveckla tillverkningsmetod för SaltX 
material på grafenpapper

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

”DE FÖRSTA  
SUNCOOL SOL
FÅNGARNA  
HAR TILLVER
KATS OCH LE
VERERATS... NU 
VÄXLAR VI UPP 
MARKNADS
FÖRINGEN 
UTANFÖR KINA, 
MED FOKUS  
PÅ AFRIKA OCH  
INDIEN.”

  LÄS MER PÅ SIDAN 4

NYCKELTAL*

Nyckeltal, Koncernen, Tkr  Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Nettoomsättning  2 220 257 5 300 596
Rörelseresultat (EBIT)  -8 657 -6 531 -28 515 -35 846
Resultat per aktie före och efter utspädning  -0,14 -0,14 -0,53 -0,88
Eget kapital  161 372 88 381 161 372 88 381
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 260 -3 569 -28 490 -14 108
Soliditet (eget kapital/balansomslutning)  78% 69% 78% 69%
* SaltX har i denna rapport antagit nya redovisningsprinciper, IFRS.
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SaltX fortsätter att utvecklas i 
snabb takt, och vi får mycket bra 
genomslag från omvärlden, vilket 
märks tydligt bland både samar-
betspartners och kunder. 

Affären med Ahlstrom-Munksjö, 
som offentliggjordes i förra veckan, 
ger SaltX trovärdighet och för-
måga att kunna leverera de stora 
volymer SaltX material som en-
ergilagringsmarknaden förväntas 
att efterfråga – vi har nu tillgång 
till en skalbar produktion utan att 
behöva investera stora belopp i 
egen fabrik. Tillverkningsmetoden 
bygger på supermaterialet grafen 
som vi lyckats säkra via en, av väl-
digt få, tillverkare i Europa.

SERIPRODUKTION STARTAD
En annan viktig händelse är se-
rieproduktionen av SunCool som 
har påbörjats. Den 25 000 kva-
dratmeter stora fabriken i Kina 
invigdes under stor ”pompa och 
ståt” den 24 januari. De första 
100 SunCool solfångarna har till-
verkats och levererats. I och med 
rekryteringen av ny affärsområ-
deschef för SunCool, växlar vi upp 
marknadsföringen utanför Kina, 
med fokus på Afrika och Indien. 

Av vikt är också att tekniköver-
föringen till Stjernberg och kine-
siska TUS Holding har startat och 
lågkostnadstillverkning i Kina för 
HeatBoost-komponenter beräknas 
starta enligt plan under slutet av 
andra kvartalet. Finansieringen om 
totalt ca 35 mkr från EU H2020 

och InnoEnergy gör att vi är väl rus-
tade för att rulla ut HeatBoost i Eu-
ropa tills dess att EU inför striktare 
regelverk för energieffektivisering 
2019, för ökad effektivitet i värme-
pumpar. Dessa EU-bidrag är kvit-
ton på att SaltX står sig väldigt väl i 
konkurrensen med andra liknande 
europeiska utvecklingsbolag. 

FÄLTFÖRSÖK INLEDS
Fältförsöken med Rheem och 
NEEA i USA beräknas inledas 
under första halvåret 2018 med-
an testerna i Europa med, bl. a. 
Öresundskraft planeras till andra 
halvåret, vilket sker så snart sam-
arbetsavtal har tecknats med eu-
ropeiska värmepumpstillverkare.

Första fasen i projektet med den 
kinesiske vindkraftsleverantören 
Goldwind är klar och vi inväntar 
nu godkännande av finansieringen 
för demonstrationsanläggningen  
i Goldwind’s Science & Technology 
Park i Peking. För övriga partners 
– Aalborg CSP och Impacts Solar 
är målet fortfarande att säkra 
en kommersiell pilotanläggning 
under 2018.

BYGGET I BERLIN BÖRJAR
Konstruktionen av pilotanlägg-
ningen till Vattenfall i Berlin, inom 
EnerStore, är slutförd enligt plan 
och inköp och sedan montering 
har påbörjats. Vi räknar med 
anläggningen är färdigbyggd till 
efter sommaren, varpå installation 
och driftsättning sker under andra 
halvan av 2018. 

VD har ordet

”VI HAR NU 
TILLGÅNG TILL 
STORSKALIG 
PRODUKTION 
UTAN ATT BEHÖVA 
INVESTERA I EN 
EGEN FABRIK.” 
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”LANSERINGEN AV 
SALTX LABS OCH 
VÅRT FÖRSTA 
HACKATHON 
I BÖRJAN AV 
FEBRUARI...
LYCKADES ATTRA
HERA FLERA 
HUNDRA SÖKANDE 
DELTAGARE VARAV 
SAMTLIGA AV DE 
TRE VINNANDE 
LAGENS LÖSNINGAR 
HAR POTENTIAL 
ATT BLI NYA 
APPLIKATIONER 
FÖR SALTX.” 

STÄRKTA INFÖR FRAMTIDEN
Ledningen och framförallt det 
kommersiella teamet har för-
stärkts. Totalt är vi nu drygt 30 an-
ställda, en ökning med ca 30 pro-
cent. Lanseringen av SaltX LABS 
och vårt första Hackathon i början 
av februari på Norrsken House 
blev en stor succé. Förutom starka 
partners och sponsorer – som Vat-
tenfall och Swedbank – lyckades 
vi attrahera flera hundra sökande 
deltagare varav samtliga av de tre 
vinnande lagens lösningar har po-
tential att bli nya applikationer för 
SaltX. LABS är en långsiktig strate-
gisk satsning som säkerställer vår 
innovationsplattform, men kanske 
viktigast – försörjning av talanger.

Det är uppenbart att energi-
lagring är på ”allas radar” och det 
debatteras friskt vilken teknik som 
kommer att ”vinna”. Det kommer 

att behövas flera former av energi-
lagring – både elektrisk och ter-
misk. Jag ser till exempel batterier 
som ett bra komplement till SaltX, 
där effekttopparna – under minu-
ter eller timmar – lagras i batterier, 
medan den stora energimängden 
– under dagar, veckor, månader – 
lagras i SaltX lösning. 

Konkurrensen på marknaden för 
energilagring generellt kommer 
att öka. Därför känns det mycket 
bra att vi är välfinansierade och 
väl positionerade med världs-
ledande teknologi skyddad av en 
stark patentportfölj, namnkunniga 
partners och kunder som betalar 
samt ett förstärkt team som kan 
exekvera vår affärsplan! 

Stockholm i mars 2018
Karl Bohman, VD

”VI ÄR VÄLFINAN
SIERADE OCH 
VÄL POSITIO
NERADE MED 
VÄRLDS LEDANDE 
TEKNOLOGI 
SKYDDAD AV 
EN STARK PA
TENTPORTFÖLJ, 
NAMNKUNNIGA 
PARTNERS OCH 
KUNDER SOM 
BETALAR."

 KARL BOHMAN,
 VD

VD har ordet
(forts.)
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SALTX HACKATHON 2018

Till vänster: Bostads- och 
digitaliseringsminister 
Peter Eriksson, här med 
SaltX VD Karl Bohman, 
kom förbi under dag två 
som hemlig gäst och be-
rättade om vikten av nya 
innovativa energilösningar 
på marknaden.

SaltX Hackathon är del av 
SaltX öppna innovation 
plattform: www.saltxlabs.
com. Entreprenörer får an-
vända sig av SaltX patent 
för att utveckla sina egna 
applikationer och företag.

Deltagarna var både 
innovatörer, studenter 
från Sveriges tekniska 
högskolor, kreatörer och 
erfarna entreprenörer.

Nedan: de tre vinnan-
de lagen kommer att 
under de nästkommande 
månaderna utveckla 
en bastu med inbyggt 
saltenergilager, en solspis 
för utvecklingsländer och 
uppvärmning av batterier 
för el-bilar i kalla klimat.

Vänster bild: Ett av de 
vinnande lagen får till-
gång till en Tesla för att 
implementera sin lösning.

Höger bild: det krävdes 
ett intensivt juryarbete 
av bl.a Karin Byman från 
IVA, Markus Hökfelt, 
Almi Invest GreenTech 
och Göran Bolin, Grund-
are & CTO på SaltX för 
att slutligen kunna kora 
årets vinnare.
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...UNDER FJÄRDE  KVARTALET

SaltX vann E.ONs och  
Veckans Affärers Eprize

SaltX Technology 
erhöll i okto-
ber E.ONs och 
Veckans Affärers 
E-prize i kategorin 
Förnybar ener-

gi samt Folkets Pris där SaltX fick över 66 
procent av rösterna. ”Utmärkelsen går till 
de allra smartaste svenska energiinnovatio-
nerna i kategorierna förnybar energi, ener-
gieffektivisering och hållbara transporter”, 
konstaterade tidningen Veckans Affärer.

Energimyndigheten finansierar SaltX
projekt och beviljade 5 mkr till pilot
projekt för storskalig energilagring

Statens Energimyndighet godkände SaltX 
Technologys ansökan för projektet ”Verifie-
ring och demonstration av unikt energilag-
ringsmaterial i storskalig pilotanläggning”. 
Projektet genomförs tillsammans med Vat-
tenfall, Göteborg Energi och Öresundskraft. 
Bidraget uppgår till 5,3 mkr. Pilotanläggning-
en kommer att uppföras i Vattenfalls fjärrvär-
menät i Berlin och användas för att verifiera 
och demonstrera SaltX EnerStore-teknologi i 
full skala under verkliga driftsförhållanden.

SaltX sålde licens för gasvärme pumpar 
i Kina – Stjernberg Automation och 
TUS Holding investerar i gemensamt 
tillverkningsbolag 

SaltX tecknade ett licens- och samarbets-
avtal med Stjernberg Automation AB och 

med det kinesiska samriskbolaget TUS 
Stjernberg Technology Co. Ltd. Överens-
kommelsen innebär att Stjernberg betalar 
SaltX 13 mkr för exklusiva rättigheter att 
tillverka och sälja SaltX HeatBoost-kompo-
nenter i Kina. Summan inkluderar teknisk 
support från SaltX under två år och betalas 
i fyra delar givet vissa volym- och kost-
nadsmål, varav första delen har erlagts.

SaltX vann europeiskt gasvärme
pumpsprojekt – Finansieras med 20 mkr 
av EU:s Horizon 2020program

SaltX tilldelades ett finansieringsstöd på  
20 mkr från EU-kommissionens program 
Horizon 2020 riktat mot små- och med-
elstora företag. Syftet är att demonstrera 
SaltX koncept för gasvärmepumpar i Eu-
ropa, och att det är enkelt för stora till-
verkare av gasvärmepannor att inkludera 
SaltX teknologi. Förberedelser för formell 
kontraktsskrivning pågår.

SaltX ingick avtal med ledande grafen
teknikbolag i Europa – Supermaterialet grafen 
kan öka SaltX prestanda med fem gånger

SaltX tecknade ett samarbetsavtal med 
ett av få grafen-företag i Europa som har 
kapacitet och kunskap att tillverka det kol-
baserade supermaterialet grafen. Genom 
att använda grafen, har SaltX lyckats visa 
att värmeledningsförmågan, och därmed 
prestandan, i SaltX-materialet ökar med 
upp till fem gånger.

Väsentliga händelser
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. . .EFTER PERIODENS UTGÅNG

SaltX säkrade ytterligare EUfinansiering 
– Får 15 mkr för att accelerera 
lanseringen av HeatBoost i Europa

SaltX tilldelades ytterligare 15 mkr i finan-
siering från InnoEnergy, som ingår i Euro-
pean Institute of Innovation and Technolo-
gy. Pengarna ska användas för att snabba 
på lansering av SaltX HeatBoost-lösning på 
den europeiska marknaden.

Serieproduktion har startats och SunCool
fabriken i Kina invigdes i januari

Den 24 januari 2018, invigdes SaltX kinesis-
ka partner NSECT sin fabrik för tillverkning 
av SunCool-solfångare baserat på SaltX 
teknologi. Kunder, investerare, partners och 
myndighetspersoner från Kina och Sverige 
var närvarande vid invigningen av nya fabri-
ken i Yuyao, söder om Shanghai.

Fusion av SunCool AB

SunCool är ett närstående bolag (se not 3 
Transaktioner med närstående). De två 
bolagen SaltX Technology Holding och 
SunCool beslutade i september 2017 att 
föreslå aktieägarna att bolagen skulle gå 

samman genom en fusion. Fusionen beslu-
tades av extra bolagsstämmor och godkän-
des av bolagsverket. Fusionen fullbordades 
i januari 2018 och från den dagen ingår 
SunCools verksamhet i SaltX. IP-rättigheter 
och licensavtalet med NSECT har överlå-
tits till dotterbolaget SaltX Technology AB 
(fd ClimateWell) till marknadsvärde. SaltX 
emitterade 733 193 aktier i fusionsveder-
lag, utgörande 1,3 procents utspädning, till 
de gamla aktieägarna i SunCool i ersättning 
för bolagets nettotillgångar (se vidare not 5 
Händelser efter balansdagen).

SaltX och papperstillverkaren Ahlstrom
Munksjö har tecknat utvecklings och 
licens avtal för att tillsammans utveckla 
tillverk nings metod för SaltX material  
på grafenpapper

Ett strategiskt 
samarbete med 
papperstill-
verkaren Ahl-
strom-Munksjö 
har inletts. Till-

sammans ska bolagen utveckla en stor-
skalig tillverkningsmetod för papper som 
bestryks med supermaterialet grafen. 
Grafenpappret ska fungera som en bärare 
av SaltX patenterade nanobehandlade salt, 
samtidigt som det väsentligt ökar materi-
alets värmeledningsförmåga. Metoden 
att tillverka SaltX energilagringsmaterial 
på papper sänker tillverkningskostnaden 
betydligt jämfört med befintlig teknik, och 
möjliggör en industriell och skalbar tillverk-
ning av SaltX material. 

Väsentliga händelser
(forts.)
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SaltX Technology är ett svenskt 
innovationsföretag som utvecklar 
och säljer en patenterad energilag-
ringsteknologi, vilken marknadsförs 
under varumärket SaltX™. Kunderna 
utgörs huvudsakligen av stora globa-
la OEM-aktörer som bl a, Alfa Laval, 
Mobile Climate Control och Rheem 
samt energibolag som Vattenfall, 
Öresundskraft och Goldwind.

Teknologin gör det möjligt att lagra 
energi i salt för att senare utvinna 
den i form av värme och/eller kyla. 
Därigenom möjliggörs ett effektivare 
energiutnyttjande och avsevärda 
energibesparingar, med sänkta 
kostnader och minskade utsläpp som 
följd. Teknologin möjliggör även en 
mer flexibel användning av energi 
från förnybara energikällor, där utma-
ningen tidigare legat i just möjlighe-
ten till lagring. I takt med att använd-
ningen av förnybara energikällor ökar 
blir det allt viktigare att på ett kost-
nadseffektivt sätt kunna lagra ener-
gin för att sedan kunna utnyttja den.

SPARAR ENERGI  
OCH KOSTNADER
Kunderna utgörs huvudsakligen av 
stora s.k. OEM-företag (Original 
Equipment Manufacturers) och kom-
ponenttillverkare såsom Alfa Laval, 
Mobile Climate Control och Rheem. 
Genom att integrera SaltX-teknologin 
i sina respektive värme- och kyl-
produkter (värmepumpar, termiska 
solfångare och luftkonditionerings-
system) möjliggörs stora energi- och 
kostnads besparingar. 

FOKUS PÅ FYRA  
APPLIKATIONSOMRÅDEN
SaltX Technologys teknologi går att 
tillämpa inom ett stort antal app-
likationsområden. För närvarande 
ligger fokus på fyra applikationer: 

 Termiska solfångare med inbyggd 
värme och kyla för byggnader 
(SunCool), 

 Gasdrivna värmepumpar för 
varmvatten och uppvärmning av 
bostäder (HeatBoost), 

 Värmedriven kyla i lastbilar och 
tunga fordon (VerdAcc) samt; 

 Lagring av förnybar energi  
(EnerStore). 

När det gäller termiska solfångare, 
SunCool så etableras verksamhet 
och fabrik tillsammans med en lokal 
partner i Kina. SaltX Technology 
bistår med teknisk support och 
kunskapsöverföring.

För HeatBoost är fokus att för-
bereda och utföra fältförsök, indu-
strialisering och kommersialisering. 
Applikationen VerdAcc testas och 
verifieras kommersiellt. Medans det 
för applikationsområdet EnerStore 
pågår kommersiell verifiering samt 
implementation av den första stor-
skaliga pilotanläggningen.  
 
AFFÄRSMODELL
SaltX affärsmodell består av försälj-
ning i tre delar; SaltX material, licen-
ser och support. Den största framti-
da intäktskällan är det patenterade 
materialet SaltX, samt licensen för 
att använda detta.

Verksamhet
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AFFÄRSMODELL

KOMPONENTTILLVERKARE OEMKUNDER

KONSUMENTER
OCH 

DISTRIBUTÖRER

Material

Licenser

Support

SaltX affärsmodell består av försäljning i tre delar; SaltX material, licenser och support. Den största 
framtida intäktskällan är det patenterade materialet SaltX, samt licensen för att använda detta.

UTVECKLINGSSTEG

KONCEPTVERIFIERING FULLSKALIG  
PROTOTYP (PILOT)

KOMMERSIELL
VERIFIERING

FÄLTFÖRSÖK SERIEPRODUKTION

AFFÄRSOMRÅDE TILLÄMPNING STATUS

HeatBoost Gasdrivna värmepumpar för 
varmvatten och uppvärmning 
av bostäder.

Kommersiell verifiering klar. Fält-
försök i USA och Europa startar 
under första respektive andra 
halvåret 2018.

SunCool Termiska solfångare med  
inbyggd värme och kyla  
för byggnader.

Serieproduktion startad. Kommer-
siell lansering pågår.

VerdAcc Värmedriven kyla i lastbilar  
och tunga fordon.

Kommersiell verifiering pågår. 
Fältförsök i USA planeras till 
slutet av 2018.

EnerStore Lagring av förnybar energi. Kommersiell verifiering klar. Kon-
struktion av pilotanläggning klar. 
Fältförsök startar under andra 
halvåret 2018.

ENERSTOREVERDACC HEATBOOST SUNCOOL
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OKTOBERDECEMBER  
– KVARTAL 4

INTÄKTER, KOSTNADER  
OCH RESULTAT

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för kvartalet upp-
gick till 2 220 (257) tkr. Ökningen 
förklaras av ökade intäkter från 
samarbetsavtal och licens.

Kostnader
Kostnader under kvartalet uppgick 
till -17 712 (-10 078) tkr, fördelat 
på övriga externa kostnader  
-9 884 (-4 303) tkr, personalkost-
nader -7 580 (-5 334) tkr samt 
avskrivningar av anläggningstill-
gångar på -248 (-441) tkr. Ökning 
i kostnader visar på den expansion 
i organisation som pågår för att 
svara upp mot det ökade intres-
set bland partners och potentiella 
kunder som SaltX lösning mottar.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -8 657  
(-6 531) tkr.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster 
uppgick till 1 144 (452) tkr och 
består främst av ränta på fordran 
SunCool AB från försäljning av 
licensrättigheter 2015.

Resultat
Resultat före skatt blev -7 513  
(-6 079) tkr. Resultat per aktie före 
och efter utspädning uppgick till 
-0,14 (-0,14) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR 
OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten i kvartalet uppgick till 
-10 260 (-3 569) tkr. Koncernens 
likvida medel uppgick vid årsskif-
tet till 71 837 (18 812) tkr och har 
förstärkts genom aktieemission i 
maj 2017.

Långfristiga fordringar
Långfristiga fordringar uppgick 
till 30 210 (28 455) tkr och utgör 
fordran inklusive ränta från försälj-
ning år 2015 av licensrättigheter till 
SunCool AB. Fusionen med Sun-
Cool som ägt rum i januari 2018 
medförde att SunCools balanspos-
ter i sin helhet från 2018 ingår i 
SaltX-koncernen, se vidare not 5. 
 
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder uppgick till 
31 093 (29 029) tkr och bestod av 
lån från Statens Energimyndighet 
om 25 000 tkr och Almi Företags-
partner om 6 000 tkr samt upp-
skjuten skatteskuld.

Avseende lån från Energimyndig-
heten är det bolagets bedömning 
att amortering beräknas påbörjas 
år 2019 beroende på den tidpunkt 
då bolaget uppfyllt kriterierna för 
kommersialisering. Dialog pågår 
med myndigheten om detta.

Investeringar
Under kvartalet gjordes investering-
ar som belastat kassaflödet med 

Finansiell översikt
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-7 177 (-3 771) tkr, främst aktiverad 
utveckling.

JANUARIDECEMBER  
– HELÅR

INTÄKTER, KOSTNADER  
OCH RESULTAT

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning för året uppgick 
till 5 300 (596) tkr. Ökningen förkla-
ras av ökade intäkter från fler sam-
arbetsavtal och del av licensintäkt 
från Stjernberg Automation, men 
också av att 2016 belastades med 
återföring av intäkt från ett avbrutet 
samarbetsprojekt med brittiska ETI.

Kostnader
Kostnader under året uppgick till 
-51 316 (-51 018) tkr, fördelat på 
övriga externa kostnader -25 419 
(-16 279) tkr, personalkostnader 
-24 995 (-18 173) tkr, avskrivningar 
av anläggningstillgångar på -902 (-1 
428) tkr samt övriga rörelsekost-
nader – (-15 138) tkr. Övriga rörel-
sekostnader 2016 avser kostnader 
från sammangåendet mellan Clima-
teWell och SaltX, se vidare not 6.

Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -28 515 
(-35 846) tkr.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster 

uppgick till 1 736 (1 667) tkr och 
består främst av ränta på fordran 
SunCool AB från försäljning av 
licensrättigheter 2015.

Resultat
Resultat före skatt blev -26 779 
(-34 179) tkr. Resultat per aktie 
före och efter utspädning uppgick 
till -0,53 (-0,88) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR 
OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande verk-
samheten uppgick till -28 490 
(-14 108) tkr för helåret. Koncer-
nens likvida medel uppgick vid 
årsskiftet till 71 837 (18 812) tkr 
och har förstärkts genom aktie-
emission i maj 2017.

Investeringar
Under året gjordes investeringar 
som påverkat kassaflödet med 
-20 319 (-852) tkr, främst aktiverad 
utveckling. Föregående år inklu-
derade tillskottet i form av netto-
tillgångar i det nya moder bolaget 
SaltX i det omvända förvärvet.

Eget kapital
Eget kapital vid årets utgång 
uppgick till 161 372 (88 381) tkr 
eller 2,94 (1,97) kr per aktie. Ka-
pitalet och likviditeten förstärktes 
väsentligt i maj 2017 genom en 

UTVECKLING PER KVARTAL
Nyckeltal, Koncernen, Kvartal     
Tkr Kv 4 2016 Kv 1 2017 Kv 2 2017 Kv 3 2017 Kv 4 2017
Nettoomsättning 257 577 1 416 1 087 2 220
Rörelseresultat (EBIT) -6 531 -5 952 -5 951 -7 955 -8 657
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 569 -5 853 -3 317 -9 060 -10 260
Resultat per aktie, kr -0,14 -0,12 -0,12 -0,15 -0,14
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övertecknad nyemission som till-
förde bolaget nära 100 mkr netto. 
Soliditeten vid årets utgång var 78 
(69) procent.

MODERBOLAGET
Moderbolagets, SaltX Technology 
Holding AB, verksamhet omfattar 
koncerngemensamma tjänster och 
förvaltning av dotterbolaget SaltX 
Technology AB (f d ClimateWell 
AB) samt att upprätthålla bolagets 
notering på Nasdaq First North.

Resultat före skatt för året 
uppgick till -2 019 (-3 515) tkr. 
Moderbolagets disponibla likvida 
medel uppgick vid årets utgång till 
70 250 (15 231) tkr.

AKTIEKAPITAL

Moderbolaget  
SaltX Technology Holding
Aktiekapitalet uppgick vid årets ut-
gång till 4 397 484,24 kr beståen-
de av 54 968 553 aktier à 0,08 kr.

I maj fullbordades en företrä-
desemission, 1:5, av 8 950 291 
aktier, motsvarande 16,7 procents 
utspädning, till kurs 11,20 kronor 
vilket tillförde bolaget 92 mkr 
efter avdrag för kostnader för 
genomförandet främst avseende 
ersättning till emissionsgaranter. 
Emissionen blev övertecknad med 
närmare 50 procent.

Under året har omvandling av 
optioner till aktier ägt rum varvid 

1 266 804 aktier emitterades och 
bolaget tillförts 6,0 mkr i nytt kapi-
tal.

AKTIEN
Aktien i SaltX är noterad på Nas-
daq First North. 

Teckningsoptioner
Vid vissa av emissionerna under 
2016 emitterades också teck-
ningsoptioner då aktier och teck-
ningsoptioner emitterades som en 
”unit”. Sammantaget emitterades 
drygt 16 miljoner teckningsoptio-
ner som vid full teckning skulle 
inbringa cirka 20 mkr genom teck-
ning av 4 297 153 aktier, där varje 
option ger rätt till 0,2651 aktier, 
senast 31 oktober 2018. Lösen-
kursen är 4,72 kronor per aktie, 
efter att justering har skett till 
företrädesemissionen i maj 2017.

Per den 31 december hade 
ägare till optioner motsvarande 
1 266 804 aktier begärt att få 
omvandla optioner till aktier och 
aktier har utfärdats. Kvarvaran-
de optioner utgör 5,2 procents 
utspädning. SaltX har tillförts 6,0 
mkr (netto efter avdrag för trans-
aktionskostnader).

 Antal Antal
Teckningsoptioner TO2 optioner aktier

Emitterat antal 16 210 500 4 297 153
Utnyttjade 2017 -4 778  265 -1 266 804
Rest 11 432 235 3 030 349

FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITALET UNDER 2017 

  Förändring Ackumulerat Förändring Ackumulerat
	 	 aktiekapital	 	aktiekapital	 antal	aktier		 antal	aktier
Ingående balans 2017   3 578 984,56  44 737 307
Apportemission apr 2017  1 132,08 3 580 116,64 14 151 44 751 458
Nyemission maj 2017  716 023,28 4 296 139,92 8 950 291 53 701 749
Emission genom teckningsoptioner TO2 2017  101 344,32 4 397 484,24 1 266 804 54 968 553
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Incitamentsprogram
Årsstämman i april 2017 beslu-
tade att bemyndiga styrelsen att 
emittera 750 000 teckningsoptio-
ner som erbjuds till ledning och 
övrig personal, främst nyanställ-
da, i koncernen. Detta program 
lanserades i september 2017. 
En option motsvarar en (1) ak-
tie, teckning kan ske i juni 2020 
och lösenkursen fastställdes vid 
dagen för utfärdande som 150 
procent av gällande kurs. Dessa 
aktier motsvarar 1,3 procents 
potentiell utspädning. Per 31 
december hade 415 000 optioner 
förvärvats till marknadspris av 
medarbetare.

Årsstämman i april 2016 be-
slutade att emittera 1,5 miljoner 
teckningsoptioner som erbjöds 
till ledning och samtliga anställda 
i koncernen, delvis för att ersätta 
befintligt program i ClimateWell. Av 
dessa optioner har anställda förvär-
vat 483 000 stycken till marknads-
värde. I maj 2017 genomfördes en 
företrädesemission vilket påverkat 
optionsvillkoren. En option mot-
svarar 1,06 aktier, teckning kan 
ske i juni 2019 och lösenkursen 
är 4,72 kronor per aktie. Vid fullt 
utnyttjande skulle bolaget tillföras 
7,5 mkr. Dessa aktier motsvarar 2,7 
procents potentiell utspädning.

Resultat per aktie
Resultat per aktie för året upp-
gick till -0,53 (-0,85) kr baserat 
på ett medeltal om 50 390 295 
(38 978 014) aktier. Antal aktier 
har baserats på antal aktier från 
förvärvet av SaltX Technology (f d 
ClimateWell), tillkommande aktier 
som existerade i SaltX vid förvärvet 
samt ytterligare aktier som tillkom-
mit vid kontantemissioner under 

året. Vid beräkning av antal aktier 
efter full utspädning har hänsyn 
tagits till tillkommande aktier från 
utfärdade optionsprogram, dock 
har det inte givit någon effekt ef-
tersom resultatet är negativt.

Per den 31 december uppgick 
antalet faktiskt utestående aktier 
till 54 968 553 aktier.

Per den 31 december 2017 var 
720 aktier ännu inte tecknade från 
sammangåendet mellan SaltX och 
f d ClimateWell varför en skuld 
uppgående till 29 tkr redovisas 
relaterad till den pågående inlö-
senprocessen.

Väsentliga risker och  
osäkerhetsfaktorer
All affärsverksamhet och allt ägan-
de av aktier är förenat med risker. 
Risker som hanteras väl kan inne-
bära möjligheter och värdeskapan-
de, medan det motsatta kan med-
föra skador och förluster. Riskerna 
kan delas in i marknadsrelaterade, 
rörelserelaterade och finansiella 
risker. Se vidare bolagets årsredo-
visning på hemsidan.

Redovisningsprinciper  
Koncernredovisningen för SaltX 
Technology Holding AB-koncer-
nen har upprättats i enlighet med 
International Financial Reporting 
Standards (IFRS) sådana de anta-
gits av EU samt RFR 1 Komplette-
rande redovisningsregler för kon-
cerner samt Årsredovisningslagen. 
Delårsrapporten har upprättats i 
enlighet med IAS 34 Delårsrap-
portering.

Moderbolagets redovisning 
är upprättad enligt Årsredovis-
ningslagen och Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation 
RFR 2 Redovisning för Juridiska 
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personer. Tillämpningen av RFR 2 
innebär att moderbolaget i del-
årsrapporten för den juridiska 
personen tillämpar samtliga av EU 
antagna IFRS och uttalanden så 
långt detta är möjligt inom ramen 
för årsredovisningslagen, tryg-
gandelagen och med hänsyn till 
sambandet mellan redovisning och 
beskattning. Delårsrapporten för 
moderbolaget har upprättats enligt 
Årsredovisningslagen.

Denna delårsrapport är SaltX 
första rapport som upprättas 

i enlighet med IFRS. Historisk 
finansiell information har räknats 
om från den 1 januari 2016 vilket 
är datum för övergång till redovis-
ning enligt IFRS. Förklaringar till 
övergången från tidigare tillämpa-
de redovisningsprinciper till IFRS 
och vilka effekter omräkningen av 
rapporter över totalresultat och 
balansräkning har haft på räken-
skapsåret 2016 samt perioden  
oktober– december 2016 redo-
görs för separat på sidorna 22–44 
efter räkenskaperna.

DATA PER AKTIE 

Kr  Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016
Resultat per aktie före utspädning  -0,14 -0,14 -0,53 -0,88

Resultat per aktie efter utspädning  -0,14 -0,14 -0,53 -0,88

Eget kapital per aktie  2,94 1,97 2,94 1,97

Kassaflöde per aktie  -0,29 -0,17 1,17 0,38
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Koncernens rapport över  
totalresultat - sammandrag
Tkr  Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016 
 
Nettoomsättning  2 220 257 5 300 596
Aktiverat arbete för egen räkning  6 640 3 224 17 229 11 629
Övriga rörelseintäkter  195 66 272 2 947
SUMMA  9 055 3 547 22 801 15 172

Övriga externa kostnader  -9 884 -4 303 -25 419 -16 279
Personalkostnader  -7 580 -5 334 -24 995 -18 173
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar  -248 -441 -902 -1 428
Övriga rörelsekostnader   - - - -15 138
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER  -17 712 -10 078 -51 316 -51 018

RÖRELSERESULTAT  -8 657 -6 531 -28 515 -35 846
    
Finansiella intäkter  1 147 450 1 760 1 673
Finansiella kostnader  -3 2 -24 -6
FINANSIELLA POSTER - NETTO  1 144 452 1 736 1 667

RESULTAT FÖRE SKATT  -7 513 -6 079 -26 779 -34 179
     
Inkomstskatt  -17 -69 -64 -29
PERIODENS RESULTAT  -7 530 -6 148 -26 843 -34 208

Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr
Resultat per aktie före utspädning  -0,14 -0,14 -0,53 -0,88
Resultat per aktie efter utspädning  -0,14 -0,14 -0,53 -0,88

I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens 
resultat. Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets aktieägare.
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Koncernens balansräkning
- sammandrag
Tkr    31 dec 2017 31 dec 2016
 
TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten    91 300 75 268
Patent och varumärken    2 038 1 654
    93 338 76 922
Materiella anläggningstillgångar  
Inventarier, verktyg och installationer    1 711 466
    1 711 466
Finansiella anläggningstillgångar  
Andra långfristiga fordringar    30 210 28 455
    30 210 28 455
Summa anläggningstillgångar    125 259 105 843

Omsättningstillgångar  
Förskott leverantörer    95 –
Kundfordringar    4 315 244
Övriga kortfristiga fordringar    2 226 1 238
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    4 364 2 330
Likvida medel    71 837 18 812
Summa omsättningstillgångar    82 837 22 624
SUMMA TILLGÅNGAR    208 096 128 467
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget kapital  
Aktiekapital    4 397 3 579
Övrigt tillskjutet kapital    490 294 391 278
Balanserat resultat inklusive årets resultat    -333 319 -306 476
Summa eget kapital    161 372 88 381

Långfristiga skulder  
Övriga skulder    31 000 29 000
Uppskjuten skatteskuld    93 29
Summa långfristiga skulder    31 093 29 029

Kortfristiga skulder  
Skuld till minoritet    29 251
Leverantörsskulder    4 163 2 253
Övriga skulder    804 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    10 635 8 217
Summa kortfristiga skulder    15 631 11 057
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    208 096 128 467
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Koncernens rapport över 
förändring i eget kapital  
	 																Hänförligt	till	moderföretagets	aktieägare	 	 	 
   Övrigt Balanserat resultat 
  	 tillskjutet	 inklusive	årets	 Summa
Tkr	 	 Aktiekapital	 kapital	 Resultat	 eget	kapital

Ingående balans 1 jan 2016  19 799 325 110 -272 747 72 162
Årets resultat tillika summa totalresultat  – – -34 208 -34 208
Summa totalresultat  – – -34 208 -34 208

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Effekt av omvänt förvärv  -17 201 43 140 – 25 939
Registrering av aktiekapital apportemission  162 -162 – –
Transaktioner med minoritet  – -251 – -251
Kontantemission  560 20 440 – 21 000
Emissionskostnader  – -1 702 – -1 702
Kvittningsemissioner  259 4 416 – 4 675
Aktierelaterde ersättningar  – – 479 479
Försålda teckningsoptioner  – 287 – 287

Utgående balans 31 dec 2016  3 579 391 278 -306 476 88 381

Årets resultat tillika summa totalresultat  – – -26 843 -26 843
Summa totalresultat  – – -26 843 -26 843

Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Emissioner  818 105 601 – 106 419
Emissionskostnader  – -7 669 – -7 669
Försålda teckningsoptioner  – 1 084 – 1 084
Utgående balans 31 dec 2017  4 397 490 294 -333 319 161 372
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Koncernens kassaflöde

Tkr  Kv 4 2017 Kv 4 2016 Helår 2017 Helår 2016 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Resultat efter finansiella poster  -7 513 -6 079 -26 779 -34 179
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m  248 175 902 16 382
  -7 265 -5 904 -25 877 -17 797

Ökning/minskning av rörelsefordringar  -4 886 -912 -7 187 3 279
Ökning/minskning av rörelseskulder  1 891 3 247 4 574 410
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital  -2 995 2 335 -2 613 3 689
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -10 260 -3 569 -28 490 -14 108
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -6 228 -3 221 -17 073 -10 160
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -500 -145 -1 491 -349
Förvärv av dotterföretag  – – – 10 992
Ökning/minskning av långfristiga fordringar   -449 -405 -1 755 -1 335
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 177 -3 771 -20 319 -852
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Nyemission  1 753 -347 99 834 24 259
Upptagna lån  - - 2 000 4 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 753 -347 101 834 28 259

Periodens kassaflöde  -15 684 -7 687 53 025 13 299
Likvida medel vid periodens början  87 521 26 499 18 812 5 513
Likvida medel vid periodens slut  71 837 18 812 71 837 18 812
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Moderbolagets resultaträkning

Tkr    Helår 2017 Helår 2016

Nettoomsättning    2 400 –

Övriga externa kostnader    -4 530 -3 372
Personalkostnader    -1 716 -355
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER    -6 246 -3 727
    
Ränteintäkter och liknande intäkter    1 827 212
FINANSIELLA POSTER - NETTO    1 827 212

RESULTAT FÖRE SKATT    -2 019 -3 515

PERIODENS RESULTAT    -2 019 -3 515
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Moderbolagets balansräkning

Tkr    31 dec 2017 31 dec 2016

TILLGÅNGAR  
Anläggningstillgångar  
Andelar i dotterföretag    97 261 97 039
Summa anläggningstillgångar    97 261 97 039
  
Omsättningstillgångar  
Övriga fordringar    1 005 261
Fordringar hos koncernföretag    55 734 14 212
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    604 53

Kassa och bank    70 250 15 231
Summa omsättningstillgångar    127 593 29 757
SUMMA TILLGÅNGAR    224 854 126 796
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER  
Eget Kapital  
Bundet eget kapital  
Aktiekapital    4 397 3 579
    4 397 3 579 
 
Fritt eget kapital  
Överkursfond    272 272 174 340
Balanserat resultat    -52 488 -48 973
Periodens resultat    -2 019 -3 515
    217 765 121 852
Summa eget kapital    222 162 125 431

Kortsfristiga skulder  
Leverantörsskulder    704 452
Övriga kortfristiga skulder    379 –
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter    1 609 913
Summa kortfristiga skulder    2 692 1 365
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    224 854 126 796
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Sammanfattning av  
viktiga redovisningsprinciper

Stycket innehåller en förteckning 
över de väsentliga redovisnings-
principer som tillämpats när denna 
koncernredovisning upprättats. 
Dessa principer har tillämpats 
konsekvent för alla presenterade 
år, om inte annat anges. Koncern-
redovisningen omfattar det legala 
moderbolaget SaltX Technology 
Holding AB (publ) och dess dotter-
bolag. 

(a) GRUND FÖR RAPPORTERNAS 
UPPRÄTTANDE 

(i)  Överensstämmelse med IFRS
Koncernredovisningen för SaltX 
Technology Holding AB har upp-
rättats i enlighet med Årsredovis-
ningslagen, RFR 1 Kompletterande 
regler för koncerner, samt Inter-
national Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) och tolkningar från 
IFRS Interpretations Committee 
(IFRS IC) sådana de antagits av EU.

Denna koncernredovisning är 
SaltX Technology Holding AB:s 
första koncernredovisning som 
upprättas i enlighet med IFRS. 
Historisk finansiell information 
har räknats om från den 1 januari 
2016 vilket är datum för övergång 
till redovisning enligt IFRS.

(ii) Anskaffningsvärdemetoden
Koncernredovisningen har upprät-
tats enligt anskaffningsvärdeme-
toden. 

(iii) Nya och ändrade  
standarder som ännu ej  
tillämpas av koncernen 

Ett antal nya standarder och tolk-
ningar träder ikraft för räkenskaps-
år som börjar efter 1 januari 2018 
och senare och har inte tillämpats 
vid upprättandet av denna finan-
siella rapport. Nedan följer en 
preliminär bedömning av effekter 
från de standarder som bedöms 
vara relevanta för koncernen:

IFRS 9 Finansiella instrument, 
hanterar klassificering, värdering 
och redovisning av finansiella 
tillgångar och skulder och inför 
nya regler för säkringsredovisning. 
Den fullständiga versionen av IFRS 
9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter 
de delar av IAS 39 som hanterar 
klassificering och värdering av 
finansiella instrument och introdu-
cerar en ny nedskrivningsmodell. 
Standarden har antagits av EU.

IFRS 9 kommer att börja tilläm-
pas av koncernen det räkenskaps-
år som börjar den 1 januari 2018. 
Koncernen kommer inte att räkna 
om jämförelsetal för räkenskaps-
året 2017, i enlighet med standar-
dens övergångsregler. 

Under hösten 2017 har i sam-
band med övergången till IFRS, 
analyser genomförts avseende 
klassificering och värdering av 
koncernens finansiella instrument. 
Efter utförd analys har det kon-
staterats att de nya reglerna för 
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klassificering och värdering inte 
kommer att väsentligt påverka 
koncernens finansiella ställning 
vid övergångstidpunkten, då re-
gelverket inte kommer att inne-
bära någon förändring vad gäller 
värdering av de finansiella instru-
ment som återfinns i koncernens 
balansräkning vid denna tidpunkt.

IFRS 9 introducerar en ny ned-
skrivningsmodell som bygger på 
förväntade kreditförluster, och 
som tar hänsyn till framåtriktad 
information. Koncernen har histo-
riskt låga kreditförluster på kund-
fordringar och andra fordringar 
vilket innebär att kreditförlusterna 
även baserat på återstående löp-
tid är mycket låga i SaltX. Därav 
bedöms inte nedskrivningspröv-
ning av kundfordringar och andra 
fordringar vid övergång till IFRS 9 
få någon väsentlig effekt. 

Säkringsredovisning tillämpas 
inte i dagsläget och kommer såle-
des inte att påverka koncernens 
finansiella ställning.

Ett projekt pågår avseende 
att analysera vilken ytterligare 
information som kan krävas för 
att uppfylla upplysningskraven i 
reviderade IFRS 7.

IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder, hanterar hur redovisning-
en av intäkter ska ske. IFRS 15 
ersätter IAS 18 Intäkter och IAS 
11 Entreprenadavtal samt därtill 
hörande SIC och IFRIC. 

De principer som IFRS 15 byg-
ger på ska ge användare av finan-
siella rapporter mer användbar 
information om bolagets intäkter. 
Den utökade upplysningsskyldig-
heten innebär att information om 
intäktsslag, tidpunkt för reglering, 
osäkerheter kopplade till intäkts-
redovisning samt kassaflöde hän-

förligt till bolagets kundkontrakt 
ska lämnas. En intäkt ska enligt 
IFRS 15 redovisas när kunden 
erhåller kontroll över den försålda 
varan eller tjänsten och har möj-
lighet att använda och erhåller 
nyttan från varan eller tjänsten.

IFRS 15 tillämpas av koncernen 
för det räkenskapsår som börjar 
den 1 januari 2018. Koncernen har 
valt att tillämpa standarden ret-
roaktivt, det vill säga redovisa även 
jämförelseåret 2017 i enlighet med 
IFRS 15. Under hösten 2017 har i 
samband med arbetet med över-
gång till IFRS, analys och utvärde-
ring av effekter av införandet av 
IFRS 15 slutförts. Baserat på de 
potentiella skillnader mellan nuva-
rande tillämpade redovisningsprin-
ciper och IFRS 15 som framkommit 
vid genomförd analys har uppfölj-
ningar och analyser av koncernens 
kontrakt med kunder genomförts. 
Utvärdering och analys har gjorts 
genom att kartlägga och analysera 
de väsentliga kundkontrakten i 
koncernen. De olika prestations-
åtagandena i dessa kontrakt har 
identifierats och analyserats uti-
från femstegsmodellen i IFRS 15. 

Den slutliga bedömningen 
efter genomförd utvärdering och 
analys av koncernens kontrakt 
med kunder är att införandet av 
IFRS 15 inte kommer att få någon 
väsentlig påverkan på koncernens 
intäktsredovisning vid övergång 
till IFRS 15 varken i eget kapital 
per 2017-01-01 eller i resultatet 
för räkenskapsåret 2017.

Ett projekt pågår avseende att 
analysera vilken ytterligare infor-
mation som kan krävas för upp-
fylla upplysningskraven i IFRS 15 
som ska presenteras i årsredovis-
ningen för 2018.
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IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 
publicerade IASB en ny leasings-
tandard som kommer att ersätta 
IAS 17 Leasingavtal samt tillhö-
rande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 
och SIC-27. Standarden kräver att 
tillgångar och skulder hänförliga 
till alla leasingavtal, med några un-
dantag, redovisas i balansräkning-
en. Denna redovisning baseras på 
synsättet att leasetagaren har en 
rättighet att använda en tillgång 
under en specifik tidsperiod och 
samtidigt en skyldighet att betala 
för denna rättighet. Redovisning-
en för leasegivaren kommer i allt 
väsentligt att vara oförändrad. 
Standarden är tillämplig för rä-
kenskapsår som påbörjas den 1 
januari 2019 eller senare. Förtida 
tillämpning är tillåten och standar-
den är antagen av EU. Standarden 
kommer främst att påverka redo-
visningen av koncernens operatio-
nella leasingavtal. Vid rapportperi-
odens slut uppgår koncernens icke 
uppsägningsbara operationella 
leasingavtal till 11 544 TSEK. 

Koncernen har ännu inte utvär-
derat effekterna av införandet av 
standarden.

Inga andra av de IFRS eller 
IFRIC-tolkningar som ännu inte 
har trätt i kraft, förväntas ha någon 
väsentlig inverkan på koncernen.

(b) KONCERNREDOVISNING

(i) Dotterbolag
Dotterbolag är alla bolag över 
vilka koncernen har bestämman-
de inflytande. Koncernen har 
bestämmande inflytande över ett 
bolag när den exponeras för eller 
har rätt till rörlig avkastning från 
sitt innehav i bolaget och kan 
påverka avkastningen genom sitt 

bestämmande inflytande i det. 
Dotterbolag inkluderas i koncern-
redovisningen från och med den 
dag då det bestämmande infly-
tandet överförs till koncernen. 
De exkluderas ur koncernredo-
visningen från och med den dag 
då det bestämmande inflytandet 
upphör.

Koncerninterna transaktioner, 
balansposter samt orealiserade vin-
ster och förluster på transaktioner 
mellan koncernbolag elimineras. 
Koncerninterna förluster kan vara 
en indikation på nedskrivningar 
som måste tas upp i koncernredo-
visningen. Redovisningsprinciperna 
för dotterbolag har i förekomman-
de fall ändrats för att garantera en 
konsekvent tillämpning av koncer-
nens principer.

(c) SEGMENTSRAPPORTERING
För SaltX utgörs högsta verkstäl-
lande beslutsfattaren av verk-
ställande direktören (VD) då det 
främst är denne som är ansvarig 
för att fördela resurser och utvär-
dera resultat. Vid bedömning av 
huruvida det återfinns fler än ett 
rörelsesegment i SaltX har följan-
de varit avgörande: 

 Samma teknologi ligger till grund 
för utvecklingsverksamheten 
i SaltX varpå endast en affärs-
verksamhet bedrivs inom kon-
cernen. 

 Rörelseresultatet ligger inte till 
grund för resursallokering och 
beslutsfattande på lägre nivå än 
totalt för koncernen.

Mot bakgrund av ovanstående är 
bedömningen att SaltX bedriver 
en gemensam utvecklingsverk-
samhet inom koncernen och har 
således ett rörelsesegment som 
utgör koncernen som helhet.
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(d) OMRÄKNING AV  
UTLÄNDSK VALUTA

(i) Funktionell valuta  
och rapportvaluta

Poster som ingår i de finansiella 
rapporterna för de olika enhe-
terna i koncernen är värderade 
i den valuta som används i den 
ekonomiska miljö där respektive 
företag huvudsakligen är verksamt 
(funktionell valuta). I koncernredo-
visningen används svenska kronor 
(kr) som är moderbolagets funk-
tionella valuta och koncernens 
rapportvaluta.

(ii) Transaktioner  
och balansposter

Transaktioner i utländsk valuta 
omräknas till den funktionella 
valutan enligt de valutakurser som 
gäller på transaktionsdagen eller 
den dag då posterna omvärderas. 
Valutakursvinster och -förluster 
som uppkommer vid betalning 
av sådana transaktioner och vid 
omräkning av monetära tillgångar 
och skulder i utländsk valuta till 
balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen.

Valutakursvinster och -förluster 
som hänför sig till lån och likvida 
medel redovisas i resultaträkning-
en som finansiella intäkter eller 
kostnader. Alla övriga valutakur-
svinster och -förluster redovisas i 
posten Andra vinster/förluster – 
netto i resultaträkningen.

(e) INTÄKTSREDOVISNING 
Intäkter värderas till det verkliga 
värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas, och motsva-
rar de belopp som erhålls för sålda 
varor efter avdrag för rabatter, 
returer och mervärdesskatt.

Koncernen redovisar en intäkt 
när dess belopp kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt, det är sannolikt 
att framtida ekonomiska fördelar 
kommer att tillfalla bolaget och 
särskilda kriterier har uppfyllts för 
var och en av koncernens verk-
samheter såsom beskrivs nedan.

Försäljning av tjänster  
– Konsulttjänster
Tidpunkt för redovisning: För-
säljning av konsulttjänster sker på 
löpande räkning. För tjänsteupp-
drag på löpande räkning redovisas 
inkomsten som är hänförlig till ett 
utfört tjänsteuppdrag som intäkt 
i takt med att arbete utförs och 
material levereras eller förbrukas. 

Försäljning av management
tjänster
Tidpunkt för redovisning: För-
säljning av managementtjänster 
har skett under 2016 och utgörs 
av ett obestämt antal aktiviteter. 
Intäkter från försäljning av mana-
gementtjänster redovisas linjärt. 

Licensgivning
Licensgivning avser en kunds rätt 
till en immateriell rättighet i form 
av SaltX-teknologin. Licensen gäl-
ler för en specifik marknad och el-
ler för tillverkning av ett begränsat 
antal komponenter. Licensen säljs 
tillsammans med konsulttjänster. 

Intäktsredovisningen sker ini-
tialt utifrån en bedömning av om 
avtalet med motparten rörande 
en av SaltX immateriella tillgångar 
innebär att licensen som motpar-
ten erhåller i avtalet ur ett redo-
visningsperspektiv har avyttrats  
(d v s som en såld licens där mot-
parten disponerar tillgången). Be-
dömningen görs utifrån kriterierna 
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för försäljning av en vara (enligt 
intäktsstandarden IAS 18):

 Företaget har till köparen över-
fört de betydande risker och 
förmåner som är förknippade 
med varornas ägande.

 Företaget behåller inte något så-
dant engagemang i den löpande 
förvaltningen som vanligtvis för-
knippas med ägande och företa-
get utövar inte heller någon reell 
kontroll över de sålda varorna.

 Inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

 Det är sannolikt att de ekono-
miska fördelar som är förknippa-
de med transaktionen kommer 
att tillfalla företaget.

 De utgifter som uppkommit eller 
som förväntas uppkomma till 
följd av transaktionen kan beräk-
nas på ett tillförlitligt sätt. 

Om dessa kriterier är uppfyllda 
görs bedömningen att avtalets 
ekonomiska innebörd innebär en 
avyttring av den underliggande 
tillgången. Om kriterierna inte är 
uppfyllda har ingen avyttring av 
tillgången skett. 

Betalningar som erhålls vid ett 
licensavtals ingående intäktsre-
dovisas vid avtalets ingående om 
inga förbehåll finns i avtalet med 
motparten och det enligt ovan 
bedöms att licensen sålts på sam-
ma sätt som en vara. Ifall något 
kriterium för att intäktsredovisa i 
formen av en vara inte är uppfyllt 
skjuts intäktsredovisningen upp 
till dess att alla kriterier ovan är 
uppfyllda. Eventuella tillkomman-
de ersättningar intäktsredovisas 
när det går att tillförlitligt mäta 
denna tillkommande intäkt. 

Ersättningar som erhålls i form 
av engångsbetalningar och avser 

åtaganden i avtalet som SaltX 
ännu inte utfört periodiseras över 
den löptid enligt avtalet under 
vilken SaltX fullföljer åtagandena. 
Om ersättningen avser tjänster 
redovisas intäkt i takt med att 
arbetet utförs.

Utvecklingssamarbete
Tidpunkt för redovisning: In-
tresseorganisationer vars syfte 
är att påskynda utvecklingen av 
mer miljövänliga produkter inom 
koncernens område bidrar till kon-
cernens utveckling av SaltX-tek-
nologin för att denna ska kunna 
användas i produkter som kommer 
att säljas kommersiellt. Dessa 
tjänster utgörs av fastpriskontrakt 
och intäkterna redovisas baserat 
på färdigställandegraden vid slutet 
av rapportperioden. Färdigstäl-
landegraden fastställs baserat på 
utförda tjänster per rapportperio-
dens slut i proportion till vad som 
totalt ska utföras (succesiv vinst-
avräkning).

Värdering av intäkter: Uppskatt-
ningar av intäkter, kostnader eller 
färdigställandegrad revideras 
om omständigheterna förändras. 
Eventuella resulterande ökningar 
eller minskningar i uppskattade in-
täkter eller kostnader återspeglas 
i resultaträkningen i den period då 
de omständigheter som ger upp-
hov till revideringen blivit känd av 
ledningen.

Kontrakt kopplade till utveck-
lingssamarbete avser kontrakt 
där koncernen och motparten/
motparterna gemensamt får del 
av resultatet av projektet. I de 
projekt som pågår är resultatet av 
samarbetet även tillgängligt för 
allmänheten.
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(f) OFFENTLIGA BIDRAG
Offentliga bidrag redovisas till 
verkligt värde då det föreligger 
rimlig säkerhet att bidragen kom-
mer att erhållas och koncernen 
kommer att uppfylla de villkor som 
är förknippade med bidragen. Un-
der räkenskapsåret 2016 förekom 
offentliga bidrag till projekt som 
inte aktiverades (t ex EU:s LIFE) 
varvid bidrag redovisas som övrig 
intäkt och under 2017 har det en-
dast förekommit bidrag hänförliga 
till immateriella tillgångar.

(g) AKTUELL OCH UPPSKJUTEN 
INKOMSTSKATT

Periodens skattekostnad om-
fattar aktuell skatt beräknad på 
periodens skattemässiga resultat 
enligt gällande skattesatser. Den 
aktuella skattekostnaden justeras 
med förändringar i uppskjutna 
skattefordringar och -skulder som 
hänför sig till temporära skillnader 
och outnyttjade underskott.

Den aktuella skattekostnaden 
beräknas på basis av de skattereg-
ler som på balansdagen är beslu-
tade eller i praktiken beslutade i 
de länder där moderbolaget och 
dess dotterbolag är verksamma 
och genererar skattepliktiga intäk-
ter. Ledningen utvärderar regel-
bundet de yrkanden som gjorts i 
självdeklarationer avseende situa-
tioner där tillämpliga skatteregler 
är föremål för tolkning. Den gör, 
när så bedöms lämpligt, avsätt-
ningar för belopp som troligen ska 
betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas på 
alla temporära skillnader som upp-
kommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder 
och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. Uppskju-

ten skatteskuld redovisas emeller-
tid inte om den uppstår till följd av 
första redovisningen av goodwill. 
Uppskjuten skatt redovisas heller 
inte om den uppstår till följd av en 
transaktion som utgör den första 
redovisningen av en tillgång eller 
skuld som inte är ett rörelseför-
värv och som, vid tidpunkten för 
transaktionen, varken påverkar 
redovisat eller skattemässigt 
resultat. Uppskjuten inkomst-
skatt beräknas med tillämpning 
av skattesatser (och -lagar) som 
har beslutats eller aviserats per 
balansdagen och som förväntas 
gälla när den berörda uppskjutna 
skattefordran realiseras eller den 
uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar 
redovisas i den omfattning det är 
sannolikt att framtida skattemäs-
siga överskott kommer att finnas 
tillgängliga, mot vilka de temporä-
ra skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjutna skatter som hän-
för sig till temporära skillnader 
avseende innehav i dotterbolag, 
redovisas endast i den omfattning 
moderbolaget kan styra tidpunk-
ten för återföring av de temporära 
skillnaderna samt att det är san-
nolikt att en sådan återföring inte 
sker inom en överskådlig framtid. 

Uppskjutna skattefordringar 
och -skulder kvittas när det finns 
en legal kvittningsrätt för aktuella 
skattefordringar och skatteskulder 
och när de uppskjutna skatte-
fordringarna och skatteskulderna 
hänför sig till skatter debiterade 
av en och samma skattemyndighet 
och avser antingen samma skatte-
subjekt eller olika skattesubjekt, 
där det finns en avsikt att reglera 
saldona genom nettobetalningar.

Aktuell och uppskjuten skatt re-
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dovisas i resultaträkningen, utom 
när skatten avser poster som re-
dovisas i övrigt totalresultat eller 
direkt i eget kapital. I sådana fall 
redovisas även skatten i övrigt to-
talresultat respektive eget kapital.

(h) LEASING 
Leasing där en väsentlig del av 
risker och fördelar med ägande 
behålls av leasegivaren klassifi-
ceras som operationell leasing. 
Betalningar som görs under lea-
singtiden (efter avdrag för eventu-
ella incitament från leasegivaren) 
kostnadsförs i resultaträkningen 
linjärt över leasingperioden.

(i) OMVÄNT FÖRVÄRV
På årsstämman den 7 april 2016 
beslöt aktieägarna i SaltX att ut-
färda 27 500 000 aktier i SaltX i 
utbyte mot apporttillskottet, aktier 
i SaltX Technology AB (f d Clima-
teWell AB). Den 2 maj registrerades 
apportemissionen vilket ledde till 
att aktieägarna i bolaget fick kon-
troll över SaltX Technology. I enlig-
het med IFRS utgör transaktionen 
mellan bolaget och SaltX Technolo-
gy ett omvänt förvärv. Ett omvänt 
förvärv är ett förvärv där den legala 
förvärvaren (d.v.s. enheten som 
utfärdar värdepappren, SaltX) blir 
det förvärvade bolaget. SaltX Tech-
nology betraktas därmed som den 
redovisningsmässiga förvärvaren 
medans SaltX ses som det förvärva-
de bolaget i koncernredovisningen. 
All information kopplad till mo-
derbolaget i denna årsredovisning 
utgörs dock av information om det 
legala moderbolaget SaltX.

(j) NEDSKRIVNINGAR AV ICKE 
FINANSIELLA TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar som inte 

är färdiga för användning (ba-
lanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten), skrivs inte av utan 
prövas årligen, eller vid indikation 
på värdeminskning, avseende 
eventuellt nedskrivningsbehov. 
Tillgångar som skrivs av bedöms 
med avseende på värdenedgång 
närhelst händelser eller föränd-
ringar i förhållanden indikerar att 
det redovisade värdet kanske inte 
är återvinningsbart. En nedskriv-
ning görs med det belopp varmed 
tillgångens redovisade värde 
överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det hö-
gre av tillgångens verkliga värde 
minskat med försäljningskostna-
der och dess nyttjandevärde. Vid 
bedömning av nedskrivningsbe-
hov grupperas tillgångar på de 
lägsta nivåer där det finns i allt 
väsentligt oberoende kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För 
tillgångar (andra än goodwill) som 
tidigare har skrivits ner görs per 
varje balansdag en prövning av 
om återföring bör göras. 

(k) FINANSIELLA TILLGÅNGAR
 
(i) Klassificering
Koncernen klassificerar sina finan-
siella tillgångar i följande kategori:

 lånefordringar och  
kundfordringar

Klassificeringen beror på syftet 
med förvärvet av den finansiella 
tillgången. Ledningen fastställer 
klassificeringen av investeringar vid 
det första redovisningstillfället.

(ii) Redovisning och bort tagande 
från balansräkningen

Köp och försäljningar av finansiel-
la tillgångar redovisas på affärs-
dagen, det datum då koncernen 
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förbinder sig att köpa eller sälja 
tillgången. Finansiella tillgångar 
tas bort från balansräkningen 
när rätten att erhålla kassaflöden 
från instrumentet har löpt ut eller 
har överförts och koncernen har 
överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med 
äganderätten. Låne- och kund-
fordringar redovisas efter an-
skaffningstidpunkten till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämp-
ning av effektivräntemetoden. 
Låne- och kundfordringar ingår i 
omsättningstillgångar med undan-
tag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter rapportperi-
odens slut, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernens 
”lånefordringar och kundfordring-
ar” utgörs av andra långfristiga 
fordringar, kundfordringar, likvida 
medel samt upplupna intäkter.

(iii) Nedskrivningar
Koncernen bedömer vid varje 
rapportperiods slut om det finns 
objektiva bevis för att nedskriv-
ningsbehov föreligger för en 
finansiell tillgång eller en grupp av 
finansiella tillgångar. En finansiell 
tillgång eller grupp av finansiella 
tillgångar har ett nedskrivningsbe-
hov och skrivs ned endast om det 
finns objektiva bevis för ett ned-
skrivningsbehov till följd av att en 
eller flera händelser inträffat efter 
det att tillgången redovisats första 
gången och att denna händelse 
har inverkan på de uppskattade 
framtida kassaflödena för den 
finansiella tillgången eller grupp 
av finansiella tillgångar som kan 
uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som 
skillnaden mellan tillgångens 
redovisade värde och nuvärdet av 

uppskattade framtida kassaflöden 
diskonterade till den finansiella 
tillgångens ursprungliga effekti-
va ränta. Tillgångens redovisade 
värde skrivs ned och nedskriv-
ningsbeloppet redovisas i koncer-
nens resultaträkning inom ”övriga 
externa kostnader” eller inom 
finansnettot beroende på vilken 
finansiell tillgång som skrivs ner.

Om nedskrivningsbehovet 
minskar i en efterföljande period 
och minskningen objektivt kan 
hänföras till en händelse som 
inträffade efter att nedskrivningen 
redovisades (som exempelvis en 
förbättring av gäldenärens kredit-
värdighet), redovisas återföringen 
av den tidigare redovisade ned-
skrivningen i resultaträkningen.

(iv) Intäktsredovisning
Ränteintäkt
Ränteintäkter intäktsredovisas 
med tillämpning av effektivränte-
metoden. När värdet på en for-
dran har gått ner, minskar kon-
cernen det redovisade värdet till 
det återvinningsbara värdet, vilket 
utgörs av bedömt framtida kassa-
flöde, diskonterat med den ur-
sprungliga effektiva räntan för in-
strumentet, och fortsätter därefter 
att lösa upp diskonteringseffekten 
som ränteintäkt. Ränteintäkter på 
nedskrivna lånefordringar redovi-
sas till ursprunglig effektiv ränta.

(l) LIKVIDA MEDEL
I likvida medel ingår, i såväl balans-
räkning som rapporten över kassa-
flöden, banktillgodohavanden.

(m) KUNDFORDRINGAR 
Kundfordringar redovisas inled-
ningsvis till verkligt värde och 
därefter till upplupet anskaff-
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ningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden, minskat 
med eventuell reservering för 
värdeminskning. Kundfordringar 
är belopp hänförliga till kunder av-
seende sålda tjänster som utförts 
i den löpande verksamheten. Om 
inbetalning av belopp förväntas 
inom ett år klassificeras de som 
omsättningstillgångar. Om inte, 
redovisas de som anläggningstill-
gångar. Kundfordringar förfaller 
generellt till betalning inom 30 
dagar och samtliga kundfordringar 
klassificeras därför som omsätt-
ningstillgångar.

(n) MATERIELLA ANLÄGG
NINGSTILLGÅNGAR 

De materiella anläggningstillgång-
arna redovisas till anskaffningsvär-
de med avdrag för avskrivningar. 
I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till för-
värvet av tillgången.

Tillkommande utgifter läggs till 
tillgångens redovisade värde eller 
redovisas som en separat tillgång, 
beroende på vilket som är lämp-
ligt, endast då det är sannolikt att 
de framtida ekonomiska fördelar 
som är förknippade med tillgång-
en kommer att komma koncernen 
tillgodo och tillgångens anskaff-
ningsvärde kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Redovisat värde 
för den ersatta delen tas bort från 
balansräkningen. Alla andra for-
mer av reparationer och underhåll 
redovisas som kostnader i resul-
taträkningen under den period de 
uppkommer.

Tillgångarnas restvärden och 
nyttjandeperioder prövas vid varje 
rapportperiods slut och justeras 
vid behov. 

En tillgångs redovisade värde 

skrivs omgående ner till dess 
återvinningsvärde om tillgångens 
redovisade värde överstiger dess 
bedömda återvinningsvärde.

Vinster och förluster vid avytt-
ring fastställs genom en jämförelse 
mellan försäljningsintäkten och 
tillgångens redovisade värde och 
redovisas netto i resultaträkningen.

Avskrivningsmetoder  
och nyttjandeperioder
De materiella anläggningstillgång-
arna redovisas till anskaffningsvär-
de med avdrag för avskrivningar.

Avskrivningar görs linjärt för att 
fördela anskaffningsvärde, mins-
kat med det beräknade restvärdet, 
över den beräknade nyttjandepe-
rioden. Nyttjandeperioderna är 
som följer:

 Inventarier, verktyg  
& installationer        5 år

(o) IMMATERIELLA TILLGÅNGAR 

(i) Varumärken och patent
Varumärken och patent som 
förvärvats separat redovisas till an-
skaffningsvärde. Varumärken och 
patent har en bestämbar nyttjan-
deperiod och redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumule-
rade av- och nedskrivningar.

 Koncernen skriver av patent 
och varumärken med bestämbar 
nyttjandeperiod linjärt över följan-
de avskrivningstid:

 Varumärken och patent  5 år

(ii) Forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar 
till att erhålla ny vetenskaplig 
eller teknisk kunskap redovisas 
som kostnad då de uppkommer. 
Utvecklingskostnader som är 
direkt hänförliga till utveckling, 
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där forskningsresultat eller an-
nan kunskap tillämpas för att 
åstadkomma nya eller förbättrade 
produkter eller processer som 
kontrolleras av koncernen, redovi-
sas som immateriella tillgångar när 
följande kriterier är uppfyllda:

 det är tekniskt möjligt att färdig-
ställa produkten eller processen 
så att den kan användas,

 bolagets avsikt är att färdigställa 
produkten eller processen och 
att använda eller sälja den,

 det finns förutsättningar att an-
vända eller sälja produkten eller 
processen,

 det kan visas hur produkten 
eller processen genererar troliga 
framtida ekonomiska fördelar,

 adekvata tekniska, ekonomiska 
och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda 
eller sälja produkten eller proces-
sen finns tillgängliga, och 

 de utgifter som är hänförliga till 
produkten eller processen under 
dess utveckling kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt

Direkt hänförbara utgifter som ba-
lanseras som en del av produkten 
eller processen, innefattar utgifter 
för anställda och en skälig andel 
av indirekta kostnader.

Balanserade utvecklingskost-
nader redovisas som immateriella 
tillgångar och skrivs av från den 
tidpunkt då tillgången är färdig att 
användas. Ingen avskrivning har på-
börjats avseende koncernens balan-
serade utgifter för utvecklingsarbe-
ten då komponentutveckling pågår. 
Avskrivning kommer att påbörjas i 
samband med att koncernen går in i 
en kommersiell fas inom respektive 
applikationsområde.

(iii) Forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingskost-
nader som inte uppfyller kriterier-
na i (ii), kostnadsförs när de upp-
står. Utvecklingskostnader som 
kostnadsförts i tidigare perioder 
redovisas inte som tillgång i efter-
följande period.

(p) LEVERANTÖRSSKULDER 
OCH ÖVRIGA SKULDER

Leverantörsskulder är förpliktelser 
att betala för varor eller tjänster 
som har förvärvats i den löpande 
verksamheten från leverantörer. 
Beloppen är osäkrade och betalas 
oftast inom 30 dagar. Leverantörs-
skulder och övriga skulder klas-
sificeras som kortfristiga skulder 
om de förfaller inom ett år eller 
tidigare (eller under normal verk-
samhetscykel om denna är längre). 
Om inte, tas de upp som lång-
fristiga skulder. Skulderna redovi-
sas inledningsvis till verkligt värde 
och därefter till upplupet anskaff-
ningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden.

(q) UPPLÅNING
Upplåning redovisas inlednings-
vis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning 
redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell 
skillnad mellan erhållet belopp 
(netto efter transaktionskostna-
der) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen 
fördelat över låneperioden, med 
tillämpning av effektivräntemeto-
den. Avgifter som betalas för låne-
faciliteter redovisas som transak-
tionskostnader för upplåningen i 
den utsträckning det är sannolikt 
att delar av eller hela kreditut-
rymmet kommer att utnyttjas. I 
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sådana fall redovisas avgiften när 
kreditutrymmet utnyttjas. När det 
inte föreligger några bevis för att 
det är sannolikt att delar av eller 
hela kreditutrymmet kommer att 
utnyttjas, redovisas avgiften som 
en förskottsbetalning för finansiel-
la tjänster och fördelas över det 
aktuella lånelöftets löptid.

Upplåning tas bort från ba-
lansräkningen när förpliktelserna 
har reglerats, annullerats eller på 
annat sätt upphört. Skillnaden 
mellan det redovisade värdet för 
en finansiell skuld (eller del av en 
finansiell skuld) som utsläckts eller 
överförts till en annan part och 
den ersättning som erlagts, inklu-
sive överförda tillgångar som inte 
är kontanter eller påtagna skulder, 
redovisas i resultatet.

Upplåning klassificeras som 
kortfristiga skulder om inte kon-
cernen har en ovillkorlig rätt att 
skjuta upp betalning av skulden 
i åtminstone 12 månader efter 
rapportperiodens slut.

(r) LÅNEUTGIFTER
Allmänna och särskilda låneut-
gifter som är direkt hänförliga till 
inköp, uppförande eller produk-
tion av kvalificerade tillgångar, 
redovisas som en del av dessa 
tillgångars anskaffningsvärde. 
Kvalificerade tillgångar är tillgång-
ar som det med nödvändighet tar 
en betydande tid att färdigställa 
för avsedd användning. Aktivering 
upphör när alla aktiviteter som 
krävs för att färdigställa tillgång-
en för dess avsedda användning 
huvudsakligen har slutförts. 

Alla andra låneutgifter kost-
nadsförs när de uppstår.

Då koncernens lån från Almi 
Företagspartner har tagits upp i 

direkt syfte att utveckla kompo-
nenter som idag redovisas som 
immateriella tillgångar har koncer-
nen gjort bedömningen att den to-
tala låneutgiften hänförlig till lånet 
från Almi Företagspartner aktive-
ras från och med övergången till 
IFRS. Se detaljerad beskrivning i 
övergångsinformationen i not 6.

(s) AVSÄTTNINGAR 
Avsättningar för avveckling redo-
visas när koncernen har en legal 
eller informell förpliktelse till följd 
av tidigare händelser, det är san-
nolikt att ett utflöde av resurser 
kommer att krävas för att regle-
ra åtagandet och beloppet har 
beräknats på ett tillförlitligt sätt. 
Inga avsättningar görs för framtida 
rörelseförluster.

Om det finns ett antal liknande 
åtaganden, bedöms sannolikheten 
för att det kommer att krävas ett 
utflöde av resurser vid reglering-
en sammantaget för hela denna 
grupp av åtaganden. En avsättning 
redovisas även om sannolikheten 
för ett utflöde avseende en speci-
ell post i denna grupp av åtagand-
en är ringa.

Avsättningarna värderas till 
nuvärdet av det belopp som 
förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen. Härvid används en 
diskonteringsränta före skatt som 
återspeglar en aktuell marknads-
bedömning av det tidsberoende 
värdet av pengar och de risker 
som är förknippade med avsätt-
ningen. Den ökning av avsättning-
en som beror på att tid förflyter 
redovisas som räntekostnad.
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(t) ERSÄTTNINGAR TILL  
ANSTÄLLDA

(i) Kortfristiga ersättningar  
till anställda 

Skulder för löner och ersättningar, 
inklusive icke-monetära förmåner 
och betald frånvaro, som förvän-
tas bli reglerade inom 12 månader 
efter räkenskapsårets slut, redovi-
sas som kortfristiga skulder till det 
odiskonterade belopp som förvän-
tas bli betalt när skulderna reg-
leras. Kostnaden redovisas i takt 
med att tjänsterna utförs av de 
anställda. Skulden redovisas som 
förpliktelse avseende ersättningar 
till anställda i balansräkningen. 

(ii) Ersättningar efter  
avslutad anställning 

Koncernföretagen har enbart 
avgiftsbestämda pensionsplaner 
efter avslutad anställning.

Pensionsförpliktelser
För avgiftsbestämda pensionspla-
ner betalar koncernen avgifter till 
offentligt eller privat administrera-
de pensionsförsäkringar på obli-
gatorisk, avtalsenlig eller frivillig 
basis. Koncernen har inga ytter-
ligare betalningsförpliktelser när 
avgifterna väl är betalda. Avgifter-
na redovisas som personalkostna-
der när de förfaller till betalning. 
Förutbetalda avgifter redovisas 
som en tillgång i den utsträckning 
som kontant återbetalning eller 
minskning av framtida betalningar 
kan komma koncernen tillgodo.

(iii) AKTIERELATERADE  
ERSÄTTNINGAR 

Koncernen har en aktierelaterade 
ersättningsplaner där bolaget er-
håller tjänster från anställda som 

vederlag för koncernens egetkapi-
talinstrument.

Optionsprogram för anställda
Verkligt värde på den tjänstgöring 
som berättigar anställda till till-
delning av optioner genom SaltX 
optionsprogram redovisas som en 
personalkostnad med en motsva-
rande ökning i eget kapital. Det 
totala beloppet att kostnadsföra 
baseras på det verkliga värdet på 
de optioner som tilldelas. Den 
totala kostnaden redovisas över 
intjänandeperioden alternativt i 
samband med tilldelningstidpunk-
ten om inget intjänandevillkor 
återfinns. Samtliga aktierelaterade 
ersättningar som återfinns i kon-
cernen utgörs av egetkapitalbase-
rade instrument. 

Vid varje rapportperiods slut 
omprövar koncernen sina bedöm-
ningar av om den aktierelaterade 
ersättningen förväntas bli intjänade 
baserat på tjänstgörings- och/eller 
prestationsvillkoren. Den eventu-
ella avvikelse mot de ursprungliga 
bedömningarna som omprövning-
en ger upphov till, redovisas i re-
sultaträkningen och motsvarande 
justeringar görs mot eget kapital.

De sociala avgifter som uppkom-
mer på tilldelningen av aktieoptio-
ner betraktas som en integrerad 
del av tilldelningen, och kostnaden 
behandlas som en kontantreglerad 
aktierelaterad ersättning.

(u) AKTIEKAPITAL
Stamaktier klassificeras som eget 
kapital. 

Transaktionskostnader som 
direkt kan hänföras till emission av 
nya aktier eller optioner redovisas, 
netto efter skatt, i eget kapital som 
ett avdrag från emissionslikviden.
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´(v) UTDELNINGAR
Utdelning till moderbolagets aktie-
ägare redovisas som skuld i kon-
cernens finansiella rapporter i den 
period då utdelningen godkänns av 
moderbolagets aktieägare.

(x) RESULTAT PER AKTIE

(i) Resultat per aktie 
 före utspädning
Resultat per aktie före utspädning 
beräknas genom att dividera:

 resultat hänförligt till moderfö-
retagets aktieägare, exklusive 
utdelning som är hänförlig till 
preferensaktier 

 med ett vägt genomsnittligt antal 
utestående stamaktier under 
perioden, justerad för fonde-
missionselementet i stamaktier 
som emitterats under året och 
exklusive återköpta aktier som 

innehas som egna aktier av mo-
derföretaget.

(ii) Resultat per aktie  
efter utspädning

För beräkning av resultat per aktie 
efter utspädning justeras belop-
pen som använts för beräkning av 
resultat per aktie före utspädning 
genom att beakta: 

 Effekten, efter skatt, av utdel-
ningar och räntekostnader på 
potentiella stamaktier, och 

 det vägda genomsnittet av de 
ytterligare stamaktier som skulle 
ha varit utestående vid en kon-
vertering av samtliga potentiella 
stamaktier

(y) AVRUNDNING 
Samtliga redovisade belopp i de 
finansiella rapporterna presenteras i 
tusental konor om inte annat anges.
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De viktigaste redovisningsprinci-
perna som tillämpats när denna 
årsredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tilläm-
pats konsekvent för alla presente-
rade år, om inte annat anges.

Årsredovisningen för moderbo-
laget är upprättad i enlighet med 
RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer och Årsredovisningsla-
gen. I de fall moderbolaget tilläm-
par andra redovisningsprinciper än 
koncernens redovisningsprinciper, 
som beskrivs i koncernredovis-
ningen, anges dessa nedan. 

I samband med övergången till 
redovisning enligt IFRS i koncern-
redovisningen, har moderbolaget 
övergått till att tillämpa RFR 2 
Redovisning för juridiska personer. 
Övergången från tidigare tilläm-
pade redovisningsprinciper till 
RFR 2 har inte haft några effekter 
på resultat- och balansräkningen, 
eget kapital eller kassaflöde.

Årsredovisningen har upprättats 
enligt anskaffningsvärdemetoden.

Att upprätta rapporter i över-
ensstämmelse med RFR 2 krä-
ver användning av en del viktiga 
uppskattningar för redovisnings-
ändamål. Vidare krävs att led-
ningen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av moderbolagets 
redovisningsprinciper. De områ-
den som innefattar en hög grad av 
bedömning, som är komplexa eller 
sådana områden där antaganden 

och uppskattningar är av väsentlig 
betydelse för årsredovisningen 
anges i koncernredovisningens.

Moderbolaget utsätts genom 
sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: främst kreditrisk 
och likviditetsrisk. Moderbolagets 
övergripande riskhanteringspolicy 
fokuserar på oförutsägbarheten 
på de finansiella marknaderna och 
eftersträvar att minimera poten-
tiella ogynnsamma effekter på 
moderbolagets finansiella resultat. 
För mer information om finansiella 
risker hänvisas till koncernredovis-
ningen.

Moderbolaget tillämpar andra 
redovisningsprinciper än koncer-
nen i de fall som anges nedan:

(a)  UPPSTÄLLNINGSFORMER
Resultat- och balansräkning följer 
årsredovisningslagens uppställ-
ningsform. Rapport över föränd-
ring av eget kapital följer också 
koncernens uppställningsform 
men ska innehålla de kolumner 
som anges i ÅRL. Vidare innebär 
det skillnad i benämningar, jämfört 
med koncernredovisningen, främst 
avseende finansiella intäkter och 
kostnader och eget kapital. 

(b)  ANDELAR I DOTTERBOLAG
Andelar i dotterbolag redovisas 
till anskaffningsvärde efter avdrag 
för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet inkluderas 

Sammanfattning av  
viktiga redovisningsprinciper  
för moderbolaget
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förvärvsrelaterade kostnader och 
eventuella tilläggsköpeskillingar. 

När det finns en indikation på 
att andelar i dotterbolag mins-
kat i värde görs en beräkning av 
återvinningsvärdet. Är detta lägre 
än det redovisade värdet görs 
en nedskrivning. Nedskrivningar 
redovisas i posterna ”Resultat från 
andelar i koncernbolag”. 
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NOT 1  VIKTIGA UPPSKATT NINGAR  
OCH BEDÖMNINGAR FÖR 
REDOVIS NINGSÄNDAMÅL 

De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden för tillgångar 
och skulder under nästkommande räken-
skapsår är: 

 Immateriella tillgångar: Den största re-
dovisade tillgången i SaltX balansräkning 
utgörs av balanserade utgifter för utveck-
lingsarbeten. En nedskrivningsprövning 
av denna tillgång upprättas baserat på 
en uppskattning och bedömning av vad 
bolagets teknologi kan leda till i form av 
framtida intäkter och kassaflöden. 

 Långfristiga fordringar: År 2015 sålde kon-
cernen licensrättigheter för en applikation 
med SaltX teknologi inom solfångare för 
den kinesiska marknaden till ett tidigare 
dotterbolag som i sin tur licenserade rätten 
till en samarbetspartner i Kina. Försäljning-
en är delvis betald men ännu återstår en 
räntebärande fordran som, enligt avtalet, 
skall amorteras i takt med att royalties för 
licenserna betalas av den kinesiska part-
nern. Partnern har beviljats kredit med 
dessa betalningar intill fjärde kvartalet 
2018 för att underlätta kapitalbehovet i 
den nystartade verksamheten. En värdering 
av denna post bygger på uppskattningar 
och bedömningar om framtida marknads-
utveckling. I och med fusionen i januari 
2018 har fordran försvunnit.

 Skattemässiga underskott: Både SaltX och 
SaltX Technology (f d ClimateWell) har 
skattemässiga underskottsavdrag. Dessa 
påverkas negativt genom begränsnings-

regler av de väsentliga ägarförändringar 
som skett i samband med samgåendet 
mellan bolagen. SaltX underskott bedöms, 
som sämst, försvinna helt och SaltX Tech-
nologys minska till cirka 165 miljoner före 
2016. Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den 
utsträckning det är sannolikt att avdraget 
kan avräknas mot överskott vid framtida 
beskattning. Eftersom koncernen inte 
redovisar positivt resultat har en försiktig 
bedömning föranlett att dessa underskott 
inte har balanserats.

 Licensintäkter: Under 2017 har intäk-
ter redovisats uppgående till 1 149 tkr 
hänförliga till licens av IP-rättigheter. En 
fjärdedel av licensen faktureras i samband 
med att avtalet tecknas medan resterande 
tre betalningar beräknas ske under 2018 
och 2019 i samband med att komponen-
ter kommer att beställas. För att de tre 
resterande betalningarna ska erhållas ska 
koncernen lägga en order om totalt 6 100 
komponenter från det bolag som erhållit 
licensen. Koncernen har gjort bedömning-
en att priset för försäljningen av licensen 
är helt oberoende av åtagandet att också 
beställa komponenter från licenstagaren. 
Vidare är det koncernens bedömning att 
det är mycket sannolikt att komponenter 
kommer att beställas av licenstagaren.

Uppskattningar och bedömningar utvärderas 
löpande och baseras på historisk erfarenhet 
och andra faktorer, inklusive förväntningar 
på framtida händelser som anses rimliga 
under rådande förhållanden.

Noter
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NOT 2 FINANSIELLA  INSTRUMENT
För koncernens upplåning från Almi Fö-
retagspartner, motsvaras det redovisade 
värdet på upplåningen dess verkliga värde 
eftersom räntan på denna upplåning är i pa-
ritet med aktuella marknadsräntor. Väsentli-
ga skillnader har dock identifierats avseende 
lånet från Statens Energimyndighet. 
 
  
Verkligt värde 31 dec 2017 31 dec 2016
 Redovisat Verkligt Redovisat Verkligt
 värde värde värde värde

Statens Energi- 
myndighet 25 000 22 973 25 000 21 673

Vad gäller verkligt värde på kortfristiga 
finansiella skulder bedöms verkligt värde 
motsvara redovisat värde eftersom diskonte-
ringseffekten inte är väsentlig. 

Vad gäller verkligt värde på finansiella till-

gångar bedöms verkligt värde på kortfristiga 
fordringar motsvara dess redovisade värde, 
eftersom diskonteringseffekten inte är vä-
sentlig. För koncernens långfristiga fordring-
ar bedöms inte det verkliga värdet väsentligt 
skilja sig från dess redovisade värde.

NOT 3 TRANSAKTIONER  
MED NÄRSTÅENDE

Under 2017 har följande väsentliga transak-
tioner med närstående förekommit:

Försäljning till närstående (SunCool) 899 
(1 353) tkr, avser stöd till partner i Kina NSECT 
via SunCool

Finansiella intäkter från närstående (SunCool) 
1 760 (1 620) tkr

Fordringar på närstående (SunCool) 31 215 
(28 455) tkr

NOT 5 HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

Fusion av SunCool AB
Fusionen av SunCool fullbordades i januari 
2018 och från den dagen ingår SunCools 
verksamhet i SaltX. Därmed ingår de im-
materiella tillgångar, SunCool-rättigheterna 

i Kina som 2015 såldes till SunCool, igen 
i SaltX. Den kvarvarande balansen mellan 
SunCool och SaltX elimineras. SunCool har 
ett royaltyavtal med kinesiska NSECT och 
samgåendet medför att hela provisionen 
tillfaller SaltX samtidigt som avskrivning på 
rättigheterna bärs av SaltX.

NOT 4 RESULTAT PER AKTIE 

Kronor    Helår 2017 Helår 2016
Resultat per aktie före utspädning    -0,53 -0,88
Resultat per aktie efter utspädning    -0,53 -0,88

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie   

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används vid beräkning  
av resultat per aktie före och efter utspädning   
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tkr    -26 843 -34 208

Antal
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före utspädning   50 390 295 38 978 014
Justeringar för beräkning av resultat per aktie efter utspädning  

Optioner    5 280 349 5 797 153
Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier använts som nämnare  
vid beräkning av resultat per aktie efter utspädning    55 670 664 44 775 167
  
Ingen effekt på grund av utspädning då resultatet är negativt     
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NOT 6 EFFEKTER VID ÖVER GÅNG TILL 
INTER NATIONAL FINANCIAL  
REPORTING STANDARDS  (IFRS)

De redovisningsprinciper som återfinns 
från sid 22 har tillämpats när koncernredo-
visningen upprättats per den 31 december 
2017 och för den jämförande information 
som presenteras per den 31 december 2016 
samt vid upprättandet av ingångsbalansräk-
ningen per den 1 januari 2016 (koncernens 
tidpunkt för övergång till IFRS).

När ingångsbalansräkningen enligt IFRS 
upprättades justerades belopp som i tidigare 
årsredovisningar rapporterats i enlighet med 
Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovis-
ning (K3). En förklaring till hur övergången 
från tidigare tillämpade redovisningsprinci-
per till IFRS har påverkat koncernens resul-
tat och ställning visas i de tabeller som följer 
nedan och i noterna som hör till dessa.

Val som gjorts vid övergången  
till redovisning enligt IFRS
Övergången till IFRS redovisas i enlighet 
med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. 
Huvudregeln är att samtliga tillämpliga IFRS- 
och IAS-standarder, som trätt i kraft och 
godkänts av EU per den 31 december 2017, 
ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 
innehåller dock övergångsbestämmelser 
som ger företag en viss valmöjlighet.

Tillåtna undantag vid  
övergång till IFRS
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag 
från fullständig retroaktiv tillämpning av 
samtliga standarder som koncernen valt att 
tillämpa vid övergången från tidigare tilläm-
pade redovisningsprinciper till IFRS.

Undantag för lånekostnader
IFRS 1 ger en valmöjlighet för en förstagångs-
tillämpare av IFRS att välja att tillämpa kraven 
i IAS 23 Låneutgifter från och med dagen för 
övergången till redovisning enligt IFRS eller 
från ett tidigare datum enligt vad som tillåts i 

punkt 28 i IAS 23. Detta ger lättnader från en 
fullständig retroaktiv tillämpning som skulle 
kräva justering av lånekostnader för kvalifi-
cerade tillgångar före övergångstidpunkten. 
Koncernen har valt att tillämpa IAS 23 fram-
åtriktat för lånekostnader som uppkommit på 
eller efter tidpunkten för övergången till IFRS 
per en 1 januari 2016. Lånekostnader som 
uppkommit före övergångstidpunkten har 
således inte justerats för.

Undantag för aktierelaterade  
ersättningar
En förstagångstillämpare måste inte tillämpa 
IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar på eget 
kapitalinstrument som tilldelats efter 7 no-
vember 2002 och som blivit intjänade före 
övergången till IFRS. SaltX har valt att tilläm-
pa detta undantag och har därmed ej till-
lämpat IFRS 2 på egetkapitalinstrument som 
blivit intjänande före övergången till IFRS. 

Undantag för statliga lån
IFRS 1 anger att en förstagångstillämpare 
ska klassificera alla erhållna statliga lån som 
en finansiell skuld eller ett egetkapitalin-
strument i enlighet med IAS 32 Finansiella 
instrument: Klassificering. Hädanefter ska 
kraven i IFRS 9 Finansiella instrument och 
IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och 
upplysningar om statliga stöd tillämpas på 
befintliga statliga lån vid tidpunkten för 
övergången till IFRS. Vidare ska företaget 
inte redovisa den motsvarande förmånen 
av det statliga lånet med en räntesats som 
understiger marknadsräntan som ett statligt 
bidrag. Följaktligen, om en förstagångs-
tillämpare, enligt dess tidigare tillämpade 
redovisningsprinciper inte redovisade och 
värderade ett statligt lån till en räntesats 
som understiger marknadsräntan i överrens-
stämmelse med IFRS krav, ska den använda 
dess enligt tidigare tillämpade redovisnings-
principer redovisade värde vid tidpunkten 
för övergången till IFRS som det bokförda 
ingående balansvärdet på lånet i balansräk-
ningen. 
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Avstämning mellan tidigare tillämpade   
redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen visa en avstäm-
ning av eget kapital och summa totalresultat 
som redovisats enligt tidigare redovisnings-
principer och eget kapital och summa total-
resultat enligt IFRS. Koncernens övergång 
till redovisning enligt IFRS hade ingen inver-
kan på totala kassaflödena från den löpande 
verksamheten, investeringsverksamheten 
eller finansieringsverksamheten. Tabellerna 
på sid 41 och 42 visar avstämningen mellan 
tidigare tillämpade redovisningsprinciper 
och IFRS för respektive period för eget ka-
pital och summa totalresultat.

NOTER TILL AVSTÄMNINGEN MELLAN 
TIDIGARE TILLÄMPADE REDOVISNINGS
PRINCIPER OCH IFRS

a)  AKTIVERING AV  
LÅNEUTGIFTER

SaltX har erhållit lån för att finansiera pro-
duktutveckling och marknadsföring. Lånet 
finansierar kvalificerade tillgångar avseende 
aktiverade utvecklingsutgifter. Således ska 
utgifter som hänförliga till lånet aktiveras i 
balansräkningen som en del av aktiverade 
utvecklingsutgifter enligt IAS 23. En redu-
cering har således skett av posten ”Finan-
siella kostnader” i resultaträkningen med 
105 tkr för 2016 (för fjärde kvartalet 53 
tkr) och samtidigt har posten ” Balanserade 
utgifter för utvecklingsarbeten” i balansräk-
ningen ökats med 105 tkr. Vidare uppstår 
en förändring av uppskjuten skatt om 23 tkr 
(för fjärde kvartalet 12 tkr) som redovisas 
i posten ”Inkomstskatt” i resultaträkningen 
för 2016 och en motsvarande ”Uppskjuten 
skatteskuld” i balansräkningen.

b)  AKTIERELATERADE  
ERSÄTTNINGAR

På årsstämman i SaltX 2016 beslutades, i 
samband med det omvända förvärvet, om en 
emission av 1 500 000 teckningsoptioner. 
208 000 av dessa teckningsoptioner använ-
des för att ersätta ClimateWells befintliga 
optionsprogram CW2012P/T. Mot bak-
grund av att TO3 (till den del som ersätter 
CW2012P/T) är att betrakta som en modifie-
ring ska endast det eventuellt tillkommande 
verkliga värdet avseende TO3 (förmånen för 
de anställda) belasta redovisningen i SaltX. 
Detta leder till att det i resultaträkningen för 
2016 sker en reducering av posten ”Perso-
nalkostnader” med 26 tkr (för fjärde kvartalet 
259 tkr) samt ökning av posten ”Inkomst-
skatt” med 6 tkr (fjärde kvartalet 57 tkr). I 
balansräkningen per den 31 december 2016 
sker en reducering av eget kapital om 6 tkr 
samt en ökning av uppskjuten skatt avseen-
de 6 tkr. 

c)  OMVÄNT FÖRVÄRV
Eftersom detta förvärv faller utanför IFRS 
3 ska den kostnad som uppstår redovisas 
enligt IFRS 2 som en aktierelaterad ersätt-
ning. IFRIC (IFRS Interpretations Committee) 
klargör vidare att mellanskillnaden mellan 
det verkliga värdet på aktierna i SaltX (det 
bedömda värdet på de aktier som den redo-
visningsmässiga förvärvaren, ClimateWell AB 
skulle ha utgivit) och nettotillgångarna i SaltX 
ska betraktas som en betalning för tjänsten 
att aktierna noteras på börsen. Inget belopp 
ska betraktas som en kostnad för att anskaf-
fa kapital. Då utgifterna för aktienoteringen 
inte uppfyller kriterierna för att redovisas 
som en immateriell tillgång innebär det att 
transaktionen ska redovisas som en kost-
nad i resultaträkningen. Justeringen innebär 
redovisning av en kostnad om 15 138 tkr 
i resultaträkningen för 2016 under posten 
”Övriga rörelsekostnader”. I balansräkningen 
per den 31 december 2016 sker en ökning 
av posten ”Övrigt tillskjutet kapital” med 
15 138 tkr. 
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AVSTÄMNING AV EGET KAPITAL PER DEN 1 JANUARI 2016  
OCH PER DEN 31 DECEMBER 2016

                      1 januari 2016                  31 december 2016  
  
  Enligt Total   Enligt Total
  tidigare effekt av   tidigare effekt av
  redovisnings- övergång Enligt  redovisnings- övergång Enligt
Tkr Noter principer till IFRS IFRS Noter principer till IFRS IFRS

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar        

Immateriella tillgångar   67 572 – 67 572 a) 76 817 105 76 922

Materiella anläggningstillgångar  734 – 734  466 – 466

Finansiella anläggningstillgångar  27 120 – 27 120  28 455 – 28 455

Omsättningstillgångar
Förskott leverantör  378 – 378  – – –

Kundfordringar och andra fordringar  
(inkl. förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter)  6 713 – 6 713  3 812 – 3 812

Likvida medel  5 513 – 5 513  18 812 – 18 812

Summa tillgångar  108 030 – 108 030  128 362 105 128 467

SKULDER OCH EGET KAPITAL        
Eget kapital         

Aktiekapital  19 799 - 19 799  3 579 - 3 579

Övrigt tillskjutet kapital  325 110 - 325 110 b, c, e) 376 645 14 633 391 278

Annat eget kapital inklusive årets resultat  -272 747 - -272 747 a, b, c, e) -291 919 -14 557 -306 476

Summa eget kapital  72 162 - 72 162  88 305 76 88 381

Långfristiga skulder        
Övriga skulder  25 000 - 25 000  29 000 - 29 000

Uppskjutna skatteskulder  - - - a, b) - 29 29

Långfristiga avsättningar  403 - 403  - - -
 
Kortfristiga skulder        
Skuld till minoritet  -  -  251 - 251

Leverantörsskulder  1 620 - 1 620  2 253 - 2 253

Övriga kortfristiga skulder  747 - 747  336 - 336

Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter  8 098 - 8 098  8 217 - 8 217

Summa eget kapital och skulder  108 030 - 108 030  128 362 105 128 467
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AVSTÄMNING AV SUMMA TOTALRESULTAT FÖR 2016

Summa totalresultat                                                        2016  
 
      Enligt Total
      tidigare effekt av
      redovisnings- övergång Enligt
Tkr     Noter principer till IFRS IFRS

Nettoomsättning     d) 1 459 -863 596

Aktiverat arbete för egen räkning     d) 9 341 2 288 11 629

Övriga rörelseintäkter     d) 4 372 -1 425 2 947

Summa        15 172 0 15 172
Övriga externa kostnader      -16 279 - -16 279

Personalkostnader     b) -18 199 26 -18 173

Av- och nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar      -1 428 - -1 428

Övriga rörelsekostnader     c) - -15 138 -15 138

Summa      -35 906 -15 112 -51 018
Rörelseresultat      -20 734 -15 112 -35 846
Finansiella intäkter      1 673 - 1 673

Finansiella kostnader     a) -111 105 -6

Finansiella poster - netto      1 562 105 1 667

Resultat efter finansiella poster      -19 172 -15 007 -34 179
Inkomstskatt     a, b) - -29 -29

Årets resultat      -19 172 -15 036 -34 208

AVSTÄMNING AV SUMMA TOTALRESULTAT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2016

Summa totalresultat                                                                 Kvartal 4 2016  
 
         Enligt Total
      tidigare effekt av
      redovisnings- övergång Enligt
Tkr     Noter principer till IFRS IFRS

Nettoomsättning      257 - 257

Aktiverat arbete för egen räkning     d) 2 931 293 3 224

Övriga rörelseintäkter     d) 359 -293 66

Summa        3 547 0 3 547
Övriga externa kostnader      -4 303 - -4 303

Personalkostnader     b) -5 593 259 -5 334

Av- och nedskrivningar av materiella och  immateriella anläggningstillgångar   -441 - -441

Summa      -10 337 259 -10 078
Rörelseresultat      -6 790 259 -6 531
Finansiella intäkter      450 - 450

Finansiella kostnader     a) -51 53 2

Finansiella poster - netto      399 53 452

Resultat efter finansiella poster      -6 391 312 -6 079
Inkomstskatt     a, b) - -69 -69

Årets resultat      -6 391 243 -6 148
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d)  OMKLASSIFICERING MELLAN RADERNA 
NETTOOMSÄTTNING, AKTIVERAT  
ARBETE FÖR EGEN RÄKNING OCH 
ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

Nettoomsättning
Vid övergång till redovisning enligt IFRS har 
en omklassificering skett avseende kostna-
der som vidarefakturerats. Enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper redovisa-
des dessa kostnader som ”Nettoomsättning” 
medan dessa enligt IFRS ska redovisas som 
”Övriga rörelseintäkter”. Omklassificeringen 
har inneburit en påverkan på ”Nettoomsätt-
ning” om -863 tkr för 2016 (för fjärde kvar-
talet 0 tkr) och en motsvarande ökning av 
posten ”Övriga rörelseintäkter”.

Aktiverat arbete för egen räkning
Enligt tidigare tillämpade redovisningsprin-
ciper har en del av de utgifter som bedömts 
aktiverbara omklassificerats till posten 
”Övriga rörelseintäkter” (se Övriga rörelse-
intäkter nedan) och samtidigt har posten 
”Immateriella tillgångar” i balansräkningen 
minskats. Omklassificeringen avser erhållna 
bidrag för immateriella tillgångar. Vid över-
gång till redovisning enligt IFRS justeras den 
tidigare omklassificeringen genom att posten 
”Aktiverat arbete för egen räkning” i resulta-
träkningen ökas med 2 288 tkr för 2016 (för 
fjärde kvartalet 293 tkr) och även posten 
”Immateriella tillgångar” i balansräkningen.

Övriga rörelseintäkter
Enligt tidigare tillämpade redovisnings-
principer har offentliga bidrag redovisats 
som om de erhållits för att täcka kostnader 
som redan inträffat även om den tillgång 
som stödet avser finansiera inte ännu har 
kostnadsförts. Vid övergång till redovisning 
enligt IFRS tillämpar SaltX redovisnings-
principen i IAS 20 Redovisning av statliga 
bidrag och upplysningar om statliga stöd 
som anger att statliga bidrag hänförliga till 
tillgångar ska redovisas som en minskning av 
den tillgång bidraget avser att täcka. Genom 

denna princip redovisas intäkten i samma 
period som tillgången förbrukas. Bidrag, som 
är hänförliga till tillgångar, har enligt tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper redovisats 
som en ”Övrig rörelseintäkt” i den period 
det bedömts rimligt säkert att villkoren för 
bidraget kommer att uppfyllas och bidraget 
därmed kommer att erhållas. Vid övergång 
till redovisning enligt IFRS innebär ovan att 
posten ”Övriga rörelseintäkter” justeras och 
minskas med -2 288 tkr för 2016 (för fjär-
de kvartalet -293 tkr) och den redovisade 
”Immateriella tillgångar” i balansräkningen 
minskas med motsvarande belopp per den 
31 december 2016.

Total justering av posten ”Övriga rörelse-
intäkter” i resultaträkningen uppgår till 
-1 425 tkr (+863 tkr -2 288 tkr) för 2016 (för 
fjärde kvartalet -293 tkr).

Justeringarna som görs avseende posterna 
”Nettoomsättning”, ”Aktiverat arbete för egen 
räkning” och ”Övriga rörelseintäkter” i resul-
taträkningen får ingen effekt netto på posten 
”Immateriella tillgångar” i balansräkningen. 

e)  OMKLASSIFICERINGAR ENLIGT IAS 1
Vissa förändringar i klassificering och be-
nämningar har skett i balans- respektive 
resultatrapporterna. Förändringarna avser i 
huvudsak följande: 

Balansräkningen
I enlighet med IAS 1 Utformning av finan-
siella rapporter har vissa benämningar jus-
terats, bland annat posten "Kassa och bank" 
som nu benämns "Likvida medel”. 

Följande omklassificeringar har gjorts av 
balansposter per den 1 december 2016: 
403 tkr har omklassificerats från posten ”Av-
sättning av avvecklingskostnader” till ”Lång-
fristiga skulder. 

Eget kapital har delats upp i aktiekapital, 
reserver, övrigt tillskjutet kapital och balan-
serat resultat inklusive periodens resultat. 
Vidare har omklassificering gjorts av 505 tkr 
som tidigare redovisats som ”Övrigt tillskju-
tet kapital” till ”Balanserat resultat inklusive 
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periodens resultat” då detta avser aktierela-
terade ersättningar.

Resultaträkningen 
Omrubriceringar och omklassificeringar 
har skett av följande poster i rapport över 

totalresultat; "Ränteintäkter och liknade 
resultatposter" respektive "Räntekostna-
der och liknande resultatposter" benämns 
"Finansiella intäkter" respektive "Finansiella 
kostnader". Vidare benämns posten ”Skatt 
på årets resultat” som ”Inkomstskatt”.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och VD försäkrar att denna bokslutskommuniké utgör en rätt-
visande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, finan-
siella ställning och resultat för den aktuella perioden.

Stockholm 14 mars 2018
Styrelsen

 Åke Sund Juan Hernandez-Zayas Elin Lydahl
 ordförande ledamot ledamot 

 Tommy Nilsson Olle Nordström Indra Åsander
 ledamot ledamot ledamot

  Karl Bohman
  VD
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Revisorns granskningsrapport

SaltX Technology Holding AB (publ) org nr 556917-6596

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag

(bokslutskommuniké) för SaltX Technology Holding AB (publ) per 31 december 2017 och den

tolvmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som

har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34

och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår

översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review

Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets

valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer

som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att

vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och

en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA

och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör

det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medveten om alla viktiga

omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade

slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats

grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss

anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet

med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 14 mars 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin Leonard Daun
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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Övrig information

KALENDER 
Årsredovisningen tillgänglig från  10 april
Årsstämma 2018 25 april kl. 15–17
Delårsrapport kv 1 2018 3 maj
Delårsrapport kv 2 2018 23 augusti
Delårsrapport kv 3 2018 8 november
Bokslutskommuniké 2018 21 februari 2019

 

ADDRESS
SaltX Technology Holding AB (publ)
Västertorpsvägen 135
129 44 HÄGERSTEN

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD
+46 70 560 02 68
karl.bohman@saltxtechnology.com

Harald Bauer, CFO
+46 708 10 80 34
harald.bauer@saltxtechnology.com


