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Delårsrapport för kvartal 1, 2012 
Säkerställa teknikkompetensen efter SAAB-konkursen 

Viktiga händelser under första kvartalet 

 Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3,6 Mkr (-44,9 Mkr) 
exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på 
42,2 Mkr 

 Resultatet har huvudsakligen påverkats av återläggning av 
nedskrivning av det bokförda värdet av aktiefonder med 28,8 Mkr 
samt avskrivning av kvarvarande bokfört värde på portföljbolaget 
Effpower AB med -15,0 Mkr 

 Det totala kassaflödet uppgick till -56,2 Mkr (-48,7 Mkr) varav 
investeringar i portföljbolag -47,7 Mkr (-43,0 Mkr) inklusive direkt 
hänförliga kostnader 

 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut 
uppgick till 2 576 Mkr (2 689 Mkr) 

 Fouriertransform beslutade i januari om en investering i 
LeanNova Engineering i Trollhättan på 1,6 Mkr 

 Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera 
totalt 491 Mkr i fjorton bolag i det svenska fordonsklustret 

VD:s kommentar  

Under kvartalet präglades Fouriertransforms aktiviteter av ett stort antal kontakter med mindre 

och medelstora underleverantörsföretag inom fordonsklustret vilka utrycker osäkerhet inför 

framtiden i den svaga marknad som nu råder. Genomgående har bolagen problem med att finna 

finansieringslösningar för rörelsekapitalet, ägarkapital för att möta framtida investeringar och den 

relativt höga risken i affärsmodellen med en hög kundkoncentration till ett fåtal stora kunder. 

 Behovet av nya finansieringsformer som kan underlätta finansieringen för underleverantörerna 

kan vara en introduktion av företagscertifikat då denna form inte omfattas av bankernas 

kapitaltäckningskrav utan kan förmedlas inom ramen för dagens bankverksamhet.  

 De mindre och medelstora underleverantörerna uttrycker stort intresse att finna samarbets-

partners i form av klustring eller långsiktiga samarbetsavtal i syfte att nå kritisk massa 

och utveckla försäljningen mot nya kunder utanför Sverige.  Fouriertransform har goda kontakter 

med bolagen inom mekanisk bearbetning och plåtbearbetning och Fouriertransforms nätverk 

med kvalificerade personer används för att stödja bolagens internationalisering. 

 Utöver intensiva kontakter med fordonsindustrins underleverantörer har Fouriertransforms 

arbete koncentrerats till att säkerställa att teknikkunnandet och fordonskompetensen kan vara 

kvar i Västra Götaland och Trollhättan efter SAABs konkurs i december 2011. I januari bildades 

LeanNova Engineering AB, ett ingenjörsbolag samägt av Fouriertransform, SAAB Automobiles 

gamla ledningsgrupp och Innovatum i Trollhättan. Ambitionen är att snabbt bygga upp ett 

ingenjörsbolag som kan sälja utvecklingstjänster till fordonstillverkare oberoende varumärke.  

Fouriertransform har också tecknat en överenskommelse med SAAB Combitech att utveckla ett  

ingenjörsbolag med 200-400 ingenjörer inom två år som kan erbjuda tjänster till fordonsindustrin, 

allmän verkstadsindustri och flygindustri. Med dessa aktiviteter fortsätter Fouriertransform att 

stärka det svenska fordonsklustret verksamhet i enlighet med bolagets långsiktiga plan.   

 
Per Nordberg 
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Fouriertransform i 

sammandrag, Mkr 

Kv 1 

2012 

 
Kv 1 

2011  % 

Helåret 

2011  

Periodens resultat 3,6  -48,7  107 -76,7  

Investeringar i portföljbolag -47,7  -43,0  -69 -115,0  

Periodens kassaflöde -56,2  -48,7  -15 -137,0  

Likvida medel och kortfristiga 
placeringar 2 576,4  2 689,1  -4 2 603,9  

Eget kapital 2 939,7  2 968,0  -1 2 936,1  

Soliditet 99,6%  99,7%  - 98,4 %  

 

 

Omvärld och marknad – optimism i Sverige 

Tecken på uppgång i Sverigekonjunkturen 

En bit in på 2012 visar flera tecken på en försiktig återhämtning i den svenska ekonomin. 

Företagens och hushållens bild av framtiden har ljusnat, enligt Konjunkturinstitutet och 

hushållens höga sparande öppnar för en ökad konsumtion när tilltron till ekonomin återvänder. 

Optimismen i de svenska industriföretagen var också högre än på länge, visade KI:s 

konfidensindikator i mars. 

 Även från EU kommer försiktigt positiva tongångar om en tämligen mild recession, med 

nolltillväxt i EU som helhet och en mindre tillbakagång i euro-området under 2012. Skillnaderna 

mellan de enskilda medlemsländerna är dock betydande. I USA visar några betydelsefulla index,    

t ex över den privata konsumtionen, också på små ljusglimtar. På global nivå är dock efterfrågan 

fortsatt vikande enligt EU-kommissionens prognos och detta verkar dämpande på exporten. 

Minskat antal nyregistreringar 

Fordonsförsäljningen i Sverige minskade under årets första månader jämfört med året innan då 

återhämtningen av försäljningen var mycket stark. För de tre första månaderna sjönk 

personbilsregistreringarna med 2,6 procent och lätta lastbilar minskade med 10 procent, medan 

tunga lastbilar däremot ökade med 7 procent, enligt Bil Sweden. I EU visade också 

fordonsförsäljningen en nedgång under de första två månaderna. Efterfrågan på kommersiella 

fordon sjönk i alla betydande marknader vilket ledde till en total minskning med 11 procent. 

Största var raset i Spanien, Frankrike och Italien. Även för personbilar minskade efterfrågan på 

alla betydande marknader utom Tyskland, där försäljningen de två första månaderna var 

oförändrad jämfört med samma period förra året.  

 Totalt sjönk nyregistreringarna med 8 procent i EU under januari och februari. 

Miljöbilarna blir fler 

I Sverige fortsätter antalet nyregistrerade miljöbilar att öka och deras andel av nyregistreringarna 

var 42 procent jämfört med 35 procent året innan. Även dieselbilar går starkt framåt, med 68 

procent av försäljningen, jämfört med drygt 60 procent 2011. Även andelen bränslesnåla bilar 

ökar, visar statistiken från Bil Sweden. 

Framtiden för europeisk fordonsindustri 

Den av EU-kommissionen återupplivade högnivågruppen CARS 21 har kommit med sin första 

interimsrapport. Gruppen analyserar utmaningarna för europeisk fordonsindustri i vid bemärkelse 

och ska komma med rekommendationer till beslutsfattare för att stärka branschens 

konkurrenskraft. I rapporten konstaterar gruppen att ett bibehållet status quo är ohållbart för 

branschen. Den nuvarande överkapaciteten måste anpassas och det är också nödvändigt att 

utveckla nya produktionsmetoder, liksom nya kluster och nya affärsmodeller, skriver de. 

Samtidigt understryker man fordonsindustrins stora betydelse för Europa, vilket gör det viktigt att 

skapa förutsättningar för att behålla en konkurrenskraftig tillverkningsbas i Europa.  
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Kvartal 1, 2012 

 

Fouriertransforms aktiviteter 

 

Stort antal kontakter med företag 

Osäkerheten över hur marknaden kommer att utvecklas under 2012 återspeglades i de allt 

ökande kontakterna med viktiga underleverantörer inom fordonsindustrin i Sverige. Det råder stor 

osäkerhet huruvida marknaden är på väg nedåt med en återgång till 2008 års nivåer särskilt när 

statistiken från personbilsförsäljningen i södra Europa i mars visade en kraftig nedgång på ca   

25-30 % i jämförelse med februari månad i år. Både Spanien, Frankrike och Italien visar ovanligt 

kraftiga nedgångar medan Tyskland ser relativt starkt ut. 

 Bolagen har svårt att finna finansieringslösningar i det svaga klimat som råder, vilket inneburit 

ett ökat intresse för Fouriertransform. Förhandlingar pågår med ett antal bolag för att undersöka 

möjligheten att genomföra investeringar som ny delägare. 

Utveckling av Fouriertransforms senaste investering  

Fouriertransform investerade i januari, 2012 i det nystartade bolaget LeanNova Engineering AB i 

Trollhättan som ska leverera kompletta utvecklingsuppdrag till bl a fordonsindustrin. LeanNova 

startades av Fouriertransform, Innovatum och ledande personer från SAAB Automobile och 

kommer att samarbeta med Combitech med visionen att bygga ett gemensamägt ingenjörsbolag. 

Under kvartalet har bl a Fouriertransform arbetat med utvecklingen av bolaget med syfte att 

skapa ett ledande ingenjörsbolag. Målet är att den samlade fordonskompetens som under många 

år har byggts upp i regionen ska finnas kvar och att säkerställa att utvecklingen av kvalificerad 

teknik och fordonskompetens kan fortsätta.                  

Fortsatt arbete inom investeringsområdet Effektivare produktion 

Fouriertransform har fortsatt arbetet med att bearbeta investeringsområdet Effektivare 

produktion, bl a mekaniska verkstäder och plåtbearbetning. I dessa segment är det nödvändigt 

med en konsolidering för de mindre bolagen för att stärka deras konkurrenskraft, medan de 

större bolagen har planer på att följa sina kunder utomlands.                    

 

 

Fouriertransforms investeringsaktiviteter 

 

Investeringsansökningar 

Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot 19 investeringsansökningar och lämnat avslag på 

40. Fouriertransforms ansökningsportfölj innehåller nu omkring 30 ansökningar varav omkring 10 

ligger för beredning till investeringsbeslut av styrelsen. Ansökningsloggen omfattar idag fler 

ansökningar inom tillväxt och mogen fas än tidigare särskilt inom det strategiska området Effektiv 

produktion.  

Nya investeringar 

 

 
Under kvartalet fattade Fouriertransform beslut om att investera 1,6 Mkr i LeanNova Engineering 

AB i Trollhättan AB genom en riktad nyemission och ett aktieägartillskott. LeanNova är ett 

nystartat bolag av Fouriertransform, Innovatum och ledande personer från Saab Automobile. 

LeanNova ska sälja och leverera kompletta utvecklingsuppdrag till svenska och internationella 

fordonskunder. Kärnerbjudandet består av större projekt såsom utveckling av kompletta system, 

tekniska plattformar, specifika modeller i kundens produktprogram, och anpassning av 
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existerande modeller till den europeiska marknaden. LeanNova kommer inte att ha någon egen 

produktionskapacitet. 

 Fouriertransform och Combitech AB har samtidigt ingått en avsiktsförklaring som möjliggör att 

bygga ett gemensamägt ingenjörsbolag med kapacitet att leverera kompletta ingenjörsuppdrag 

inom fordonsindustri, flygindustri och övrig industri. Det mellan Fouriertransform, Innovatum och 

Combitech gemensamma initiativet kommer att möjliggöra en sammanhållning av ingenjörerna 

från Saab Automobile efter bolagets konkurs. 

 Genom investeringen blir Fouriertransform största enskilda ägare.  

 

Följdinvesteringar 

Fouriertransform har under kvartalet genomfört följdinvesteringar i följande portföljbolag: 

 

 I Effpower deltog Fouriertransform i en nyemission och investerade 1,5 Mkr 

 I Pelagicore deltog Fouriertransform i en nyemission och investerade 10,0 Mkr            

 

Viktiga händelser i portföljbolagen 

 

 El-Forest har fått en order värd 3 Mkr från Mocambiques Transport- och 

Kommunikationsmyndighet på 10 terrängtransportfordon, som bl a ska användas till att 

leverera spannmål till byar utan vägförbindelse. Maskinen kan fungera som lastbärare, 

stationärt kraftaggregat och som generator av elektricitet. 

 

 Applied Nano Surfaces’ teknik för friktionsreducering kommer att användas i 

sportbiltillverkaren Koenigseggs bilmodeller Agera och Agera R som introduceras på 

marknaden år 2013. Tekniken kommer att appliceras på cylinderfoder i den 1 140 hk 

starka motorn. 

 

 Vicura har fått ett större utvecklingskontrakt från lastbilstillverkaren Scania som löper på 

ca två år  

 

 Effpowers styrelse beslutade i mars att inleda en likvidationsprocess då bolagets 

produktutveckling inte nått uppsatta mål och bolagets plan att omvandlas till ett 

konsultbolag inte bedömdes ha några framtidsutsikter    
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Ekonomisk utveckling under kvartal 1 

 

Resultat  

Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 3,6 Mkr. I resultatet ingår inte orealiserade övervärden i 

ränte- och aktiefonder på 42,2 Mkr.  

 Kostnaderna hänför sig främst till personalkostnader samt projekt- och konsultkostnader. 

Kvarvarande bokfört värde på portföljbolaget Effpower AB, 15,0 Mkr, har skrivits av och belastat 

resultatet för kvartalet med -15,0 Mkr. Styrelsen i Effpower AB har beslutat att inleda en 

likvidationsprocess då bolagets produktutveckling inte nått uppsatta mål och bolagets plan att 

omvandlas till ett konsultbolag inte bedömdes ha några framtidsutsikter.    

 Finansnettot uppgick till 31,2 Mkr huvudsakligen påverkat av återläggning av nedskrivning av 

bokfört värde på aktiefonder i kapitalförvaltningen med 28,8 Mkr.  

Kassaflöde 

Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till -56,2 Mkr, varav investeringar i portföljbolag 

-47,7 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar i aktie- och räntefonder uppgick till 

2 576 Mkr vid kvartalets slut. 

Eget kapital 

Den 31 mars uppgick eget kapital till 2 939,7 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde 3,6 Mkr. 

 

För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av 

eget kapital i bilagor.  
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Fouriertransforms investeringar per 31 mars, 2012 

Fouriertransform har per den 31 mars, 2012 tagit beslut att investera i fjorton bolag som 

delägare; PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB, FlexProp AB, 

EffPower AB, Alelion Batteries AB, El-Forest AB, MaxTruck AB, Applied Nano Surfaces AB, 

Vicura AB, Jobro Plåtkomponenter AB, Pelagicore AB, EELCEE AB samt LeanNova Engineering 

AB. Investeringarna i NovaCast Technologies AB och Effpower AB har skrivits av i sin helhet 

innebärande att portföljen per 31 mars består av tolv aktiva portföljbolag inom fordonsindustrin. 

 Beslut har tagits om 491 Mkr i investeringar varav totalt 476 Mkr har utbetalats inklusive direkt 

hänförliga kostnader. Investerat belopp varierar mellan 2 Mkr för LeanNova Engineering och 

149 Mkr för Norstel. Investeringarna ligger huvudsakligen inom de strategiska 

investeringsområdena Hållbara Fordon och Effektivare Produktion. 

 

 

Portföljsammanställning per 31 mars, 2012 

 

 Ort 

Initial 

investering 

Bokfört  

värde 

(Tkr) 

 

Kapital-

andel 

Röst-

andel 1) 

PowerCell Sweden AB Göteborg Okt, 2009 47 711  25 % 25 % 

Norstel AB Norrköping Feb, 2010 148 722  80 % 82 % 

FlexProp AB Halmstad Feb, 2010 10 315   37 % 37 % 

Alelion Batteries AB Nödinge Jun, 2010 39 150  32 % 33 % 

El-Forest AB Örnsköldsvik Jun, 2010 25 365  40 % 40 % 

Max Truck AB Östersund Jul, 2010 8 283  35 % 35 % 

Applied Nano Surfaces Sweden AB Uppsala Dec, 2010 9 173  27 % 27 % 

Vicura AB Trollhättan Jan, 2011 10 174  83 % 83 % 

Jobro Plåtkomponenter AB Ulricehamn Maj, 2011 12 371  71 %  45 % 

Pelagicore AB Göteborg Sep, 2011 20 488  44 % 44 % 

EELCEE AB Stockholm Dec, 2011 34 460  45 % 45 % 

LeanNova Engineering AB Trollhättan Jan, 2012 1 618  81 % 98 % 

Total   367 830 
 

  

 
1) för portföljbolag i vilka Fouriertransforms röstandel överstiger 50 % är avsikten att på sikt minska andelen till under 50 %  
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Fouriertransforms tolv aktiva portföljbolag 

 

 

 

PowerCell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Early stage 

Hållbara fordon 

Göteborg 

Okt, 2009 

47,7 Mkr 

25 % 

25 % 

Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade 

bränslecellsystem för transportindustrin och 

vissa andra högteknologiska marknader. 

Företaget, som har sin grund i 

Volvokoncernens utvecklingsprojekt för 

bränsleceller ska genom utveckling, produktion 

och försäljning påskynda introduktionen av 

bränsleceller på marknaden. 

www.powercell.se 

 

 

 

 

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Early stage 

Hållbara fordon 

Norrköping 

Feb, 2010 

148,7 Mkr 

80 % 

82 % 

Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en 

betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik 

utveckling och produktion av miljövänliga 

hybridfordon. Resultaten, i förening med en 

modern utvecklings- och produktions-

anläggning, utgör en bra bas för att introducera 

produkterna på marknaden. 

www.norstel.com 

 

 

 

 

FlexProp AB – robusta gripdon med reducerad vikt 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Expansion 

Effektivare produktion 

Halmstad 

Feb, 2010 

10,3 Mkr 

37 % 

37 % 

Bolaget är specialiserat på att utveckla och 

sälja lätta och robusta fixturer och gripdon i 

kompositmaterial till framförallt fordons- och 

flygindustrin. Tack vare bolagets special-

kunskaper inom kompositmaterial kan man 

reducera vikten på produkterna till, i vissa fall, 

mindre än en tiondel av nuvarande vikt. 

www.flexprop.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KVARTAL 1, 2012  
 

Fouriertransform Delårsrapport 2012 9 

 

 

Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Early stage 

Hållbara fordon 

Nödinge 

Jun, 2010 

39,1 Mkr 

32 % 

33 % 

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför 

kompletta energilagringssystem till främst 

fordonsindustrin. Systemen är till största delen 

baserade på litiumjärnfosfat-batterier och ingår 

idag bland annat i elbilen Fiat 500.  

www.alelion.com 

 

 

 

El-Forest AB - skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Early stage 

Hållbara fordon 

Örnsköldsvik 

Jun, 2010 

25,4 Mkr 

40 % 

40 % 

Bolaget har utvecklat världens första 

skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi, en 

teknologi som möjliggör en rad miljö-

förbättrande åtgärder. Skogsmaskinen, en så 

kallad skotare, som transporterar virke från 

avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt 

maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av 

elmotorer monterade på hjulaxlarna vilket 

minskar bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp 

samt minskar skador i skogen. 

www.el-forest.se 

 

 

 

 

Max Truck AB - eldriven truck med unik rörlighet 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

 

Early stage 

Hållbara fordon 

Östersund 

Jul, 2010 

8,3 Mkr 

35 % 

35 % 

Bolaget utvecklar en eldriven truck som kan 

röra sig i alla fyra riktningar från stillastående 

och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att 

trucken kräver avsevärt mindre utrymme än 

konventionella truckar. Det ger en betydligt 

kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre 

utnyttjande av lageryta. 

www.maxtruck.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alelion.com/
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Applied Nano Surfaces Sweden AB – unik teknologi för minskade friktionsförluster 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Early stage 

Effektivare produktion 

Uppsala 

Dec, 2010 

9,2 Mkr 

27 % 

27 % 

Bolaget har utvecklat en unik teknik för att 

skapa ytbeläggningar med friktions- och 

nötningsförbättrande egenskaper på stål- och 

gjutjärnsytor i mekaniska system. Applied Nano 

Surfaces teknologi möjliggör storskalig 

industriell produktion av belagda komponenter 

till en bråkdel av kostnaden för motsvarande 

beläggningar. 

www.appliednanosurfaces.com 

 

 

 

 

Vicura AB – transmissionsutvecklarna från SAAB 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Expansion 

Hållbara fordon 

Trollhättan 

Jan, 2011 

10,2 Mkr 

83 % 

83 % 

Bolaget är en avknoppning av den 

transmissionsutvecklingsavdelning som 

byggdes upp inom Saab under den tidigare 

ägaren GM. Det nya fristående bolaget 

bedriver konsultverksamhet inom transmission 

för den internationella fordonsindustrin. 

www.vicura.se 

 

 

 

 

Jobro Plåtkomponenter AB – helhetsleverantör av komplexa plåtdetaljer 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Expansion 

Effektivare produktion 

Ulricehamn 

Maj, 2011 

12,4 Mkr 

71 % 

45 % 

Bolaget tillverkar och säljer prototyper och 

korta produktionsserier av komplexa 

plåtdetaljer till verkstadsindustrin, med 

tyngdpunkt på fordonsindustrin. Bolaget är en 

helhetsleverantör med kunskap inom 

materialteknik, verktygsmakeri och 

produktionsteknik.  

www.jobro.se 
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Pelagicore AB – teknik- och produktutveckling för Infotainmentsystem 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Early stage 

Intelligens i fordon 

Göteborg 

Sep, 2011 

20,5 Mkr 

44 % 

44 % 

Bolaget är ett teknik- och produktutvecklingsbolag 

specialiserat på Open Source-mjukvara för 

Infotainmentsystem inom fordonsindustrin. Bolaget 

utvecklar och licenserar mjukvara som minskar 

utvecklingstider och kostnader för utveckling av 

Infotainment-system i fordon. Kunderna är 

huvudsakligen biltillverkare och deras 

underleverantörer. 

www.pelagicore.com 

 

 

 

 

EELCEE AB – kompositkomponenter till fordonsindustrin 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Early stage 

Hållbara fordon 

Stockholm 

Dec, 2011 

34,5 Mkr 

45 % 

45 % 

EELCEE är en avknoppning från det schweiziska 

tekniska universitetet Ecole Polytechnique Fédérale 

de Lausanne (EPFL) och kommer att utveckla, 

tillverka och marknadsföra kompositkomponenter i 

stora volymer till framförallt fordonsindustrin.  

www.eelcee.com 

 

 

 

 

LeanNova Engineering AB – ingenjörsbolag för kompletta utvecklingsuppdrag 

Fas 

Område 

Ort 

Initial investering 

Bokfört värde 

Kapitalandel 

Röstandel 

Start-up 

Hållbara fordon 

Trollhättan 

Jan, 2012 

1,6 Mkr 

81 % 

98 % 

LeanNova är ett nystartat bolag av 

Fouriertransform, Innovatum och ledande personer 

från Saab Automobile. LeanNova ska sälja och 

leverera kompletta utvecklingsuppdrag till svenska 

och internationella fordonskunder. 
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Redovisningsprinciper 

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i 

Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för 

företag med statligt ägande. 

 Investeringar i portföljbolag är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde inklusive direkt 

hänförliga kostnader och ett bedömt marknadsvärde. 

 Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 

För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till 

förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2011. 

Kreditfaciliteter 

Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter. 

Transaktioner med närstående 

Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets 

ställning och resultat har ej ägt rum. 

Kort om Fouriertransform 

Fouriertransform AB bildades i december, 2008 efter ett riksdagsbeslut och kapitaliserades med 

ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009. 

 Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder 

öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i 

verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom 

områdena miljö och säkerhet. 

 För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.se 

 

 

Kontaktperson för ytterligare information 

VD, Per Nordberg, +46 (0) 8 410 40 601 

CFO, Ulf Järvenäs, +46 (0) 8 410 40 603 

 

Rapporttillfällen för verksamhetsåret 2012 
 

Halvårsrapport 

Tredje kvartalet 

Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké 

2012-07-18 

2012-10-24 

2013-02-08 

 

 

Bilagor 

Resultaträkning & kassaflödesanalys 

Balansräkning & förändring av eget kapital 

http://www.fouriertransform.se/
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Resultaträkning 
 

Resultaträkning, Tkr 

Kv 1 

2012 
 

Kv 1 

2011 
 

 

% 

Helåret 

2011 
 

Investeringsverksamheten        

Ned- och avskrivning portföljbolag -14 991  -44 201  66 -80 012  

Övriga rörelseintäkter -  -  - 2 596  

Resultat från 
investeringsverksamheten -14 991  -44 201  66 -77 416  

        

Rörelsens kostnader        

Övriga externa kostnader -4 283  -3 566  -20 -22 434  

Personalkostnader -8 175  -6 387  -28 -26 662  

Avskrivningar av materiella 
anläggningstillgångar -211  -142  -33 -740  

Summa rörelsens kostnader -12 669  -10 095  -25 -49 836  

Rörelseresultat -27 660  -54 296  49 -127 252  

        

Resultat från finansiella poster        

Ränteintäkter och liknande 
resultatposter 31 383  10 046  212 91 790  

Räntekostnader och liknande 
resultatposter -136  -627  78 -29 517 1) 

Summa resultat från finansiella 
poster 31 247  9 419  232 62 273  

        

Resultat efter finansiella poster 3 587  -44 877  108 -64 979  

Skatt på periodens resultat - 2) -   -11 741 2) 

Periodens resultat 3 587  -44 877  108 -76 720  

 

1)
 huvudsakligen orealiserad omvärdering av bokfört värde av aktiefonder -28,8 Mkr 

2)
 efter justering för nedskrivning samt återläggning av nedskrivning av bokfört värde på portföljbolag, räntefonder 

    samt aktiefonder 
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Kassaflödesanalys 
 

Kassaflödesanalys, Tkr 

Kv 1 

2012 
 

Kv 1 

2011 
 

Helåret 

2011  

Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat  -27 660  -54 296  -127 252  

Avskrivningar och nedskrivningar 15 201  44 343  80 751  

Erhållen ränta på banktillgodohavanden -  -  249  

Erhållen samt erlagd ränta på kortfristiga 
placeringar 2 541  1 058  50 553  

Betald bolagsskatt -  -11 397  -  

Erlagd ränta o liknande resultatposter -9  -  -312  

Ökning/minskning kundfordringar 2 413  -  -2 589  

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
fordringar 760  16 435  13 769  

Ökning/minskning leverantörsskulder -882  -615  -1 191  

Ökning/minskning övriga kortfristiga 
rörelseskulder -35 355 1) 188  -34 423  

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten -42 991  -4 284  -20 445  

Investeringsverksamheten       

Investeringar i materiella 
anläggningstillgångar -87  -1 082  -1 700  

Investeringar i portföljbolag -13 193  -43 051  -115 050  

Avyttringar portföljbolag 75  -  170  

Kursdifferenser fordringar portföljbolag -  -307  -  

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten -13 205  -44 440  -116 580  

Finansieringsverksamheten       

Nyemission -  -  -  

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten       

Periodens kassaflöde -56 196  -48 724  -137 024  

Likvida medel och kortfristiga placeringar 
vid periodens början 2 603 856  2 728 813  2 728 813  

Periodens kassaflöde -56 196  -48 724  -137 024  

Annan ökning/minskning av bokförda 
värdet 28 788 2) 8 989 2) 12 067 2) 

Likvida medel och kortfristiga 
placeringar vid periodens slut 2 576 448  2 689 078  2 603 856  

 

1) varav -34 460 Tkr avser utbetalning för investering i portföljbolaget EELCEE AB  

2) nedskrivning samt återläggning nedskrivning av bokfört värde på ränte- och aktiefonder.  
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Balansräkning och förändring av eget kapital 

Balansräkning, Tkr 2012-03-31 2011-03-31 2011-12-31 

Tillgångar    

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier 3 010  3 115 3 134 

Finansiella anläggningstillgångar    

Investeringar i portföljbolag 367 830 272 346 369 649 

Andra långfristiga fordringar 367 366 367 

Summa anläggningstillgångar 371 207 275 827  373 150 

Omsättningstillgångar 
 

  

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 297 79 2 709 

Aktuella skattefordringar - 7 819 - 

Övriga kortfristiga fordringar 347 - 8 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 297 2 907 5 523 

Kortfristiga placeringar 
 

  

Kortfristiga placeringar 2 568 874 2 669 395 2 591 828 

Kassa och bank 7 574 19 683 12 029 

Summa omsättningstillgångar 2 581 389 2 699 883 2 612 097 

Summa tillgångar 2 952 596 2 975 710 2 985 247 

Eget kapital och skulder 
 

  

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 3 000 100 3 000 100 3 000 100 

Fritt eget kapital    

Balanserat resultat -63 938 12 782 12 782  

Periodens resultat 3 587 -44 877 -76 720  

Summa eget kapital 2 939 749 2 968 005 2 936 162 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder 1 476 2 934 2 358 

Aktuella skatteskulder 4 839 - 6 109 

Övriga kortfristiga skulder 2 147 1 564 37 307 

Upplupna kostnader 4 385 3 207 3 311 

Summa kortfristiga skulder 12 847 7 705 49 085 

Summa eget kapital och skulder 2 952 596 2 975 710 2 985 247 

Ställda säkerheter Inga Inga Inga 

Ansvarsförbindelser 35 000 1) Inga Inga 
1)avser bankgaranti till portföljbolaget Norstel AB 

 

Förändring av eget kapital, Tkr Aktiekapital 

Övrigt fritt 

eget kapital 

Summa eget 

kapital 

Eget kapital 2011-12-31 3 000 100 -63 938 2 936 162 

Periodens resultat – 3 587 3 587 

Eget kapital 2012-03-31 3 000 100 -60 351 2 939 749 
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Fouriertransform AB  Fouriertransform AB 

Sveavägen 17, 10 tr  Kaserntorget 6, 3 tr 

111 57 Stockholm  411 18 Göteborg 

 

+46 (0) 8 410 40 600  +46 (0) 31 761 91 40 

 

info@fouriertransform.se 

www.fouriertransform.se 

 

mailto:info@fouriertransform.se
http://www.fouriertransform.se/

