Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2019
Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114
1 januari – 31 december 2019
➢

Tester i Sichuan, Kina, gav en order på 3 maskiner, S100, ordervärde ca 1 MSEK.

➢

Joint Venture i Kina signerat och extra bolagsstämma godkände affärsupplägget i december 2019.

➢

Investeringsavtal samt licensieringsavtal signerat och presenterat på extra bolagsstämma som ovan.

➢

Konvertering av lån om 25 MSEK till aktier skedde under Q3 2019.

➢

En riktad emission om 2 miljoner aktier, 8,5 MSEK, till investerare genomfördes under året.

➢

En strategisk order på utrustning till en mindre stad i Ungern erhölls under året.

➢

En order på utrustning erhölls från Danvan A.S. i Danmark för jordbruksindustrin.

➢

Förvärv av andel i Checoa Environmental Technology Co., Ltd, inom waste water i Kina initierat.

➢

Koncernens resultat under Q4 2019, -12 036 tkr, (-6 700) tkr. Nedskrivning av projekt -6 215 tkr ingår
Q4 2019 (fg år 0).

➢

Resultat 2019 efter skatt för koncernen uppgick till -24 386 tkr, (-18 757) tkr. Nedskrivning av projekt
-6 215 tkr ingår Q4 2019 (fg år 0).

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB
Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på ett eget patent vilket
erhölls 2001. Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd,
Josab (Beijing) Ecological Water Treatment Systems Co Ltd samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer
ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt
material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt
förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.
Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus
möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.
Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och
petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är
motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 1 micron, att jämföra
med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab Water Solutions via sitt helägda dotterbolag
i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.
Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen
offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga
verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga
nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.
Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter
från 100 m3 upp till 3000 m3 per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and
play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig
vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.
Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.
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FINANSIELL UTVECKLING
OMSÄTTNING OCH RESULTAT UNDER PERIODEN

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Nettoomsättningen under året uppgick till 2 765 tkr, (fg
år 4 005 tkr) för koncernen, och 1 312 tkr, (fg år 1 406
tkr), för moderbolaget. Resultatet efter skatt blev -24 386
tkr, (fg år -18 757 tkr) för koncernen, och -23 600 tkr, (fg
år -10 760 tkr) för moderbolaget. Av moderbolagets
intäkter avser 1 050 tkr, (fg år 1 260 tkr)
koncernfakturering vilket eliminerats koncernmässigt.

Under året var kassaflödet från den löpande
verksamheten i koncernen -17 895 tkr, moderbolaget 10 203 tkr, från investeringsverksamheten -440 tkr, 5 842 tkr, samt från finansieringsverksamheten +17 500
tkr, +17 500. Periodens totala klassaflöde i koncernen var
-835 tkr, och i moderbolaget +1 455. Likvida medel
uppgick vid periodens slut till 10 357 tkr i koncernen,
varav moderbolagt 2 474 tkr.

Övriga intäkter avser EU-stöd för produktionsanläggningen och forskningsprojekt i Ungern.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår
under året till 2 461 tkr, (fg år 3 054 tkr), och avser
Rörelsekostnaderna uppgick under året till 27 460 tkr, (fg förträdesvis maskiner och produktionsanläggningen i
Ungern.
år 21 075), för koncernen, och 11 624 tkr, (fg år 10 015
tkr) för moderbolaget. Koncernens kostnader under året
FRAMTIDSUTSIKTER
hänför sig till råvaror och material 2 471 tkr, (fg år 2 989
tkr), övriga externa kostnader 9 501 tkr, (fg år 10 205
Koncernens organisation är under viss förändring och
tkr), personalkostnader 7 723 tkr, (fg pår 6 403 tkr) samt produktutveckling och försäljning är huvudtemat. Wilfrid
avskrivningar 7 765 tkr,(fg år 1 478 tkr). Moderbolagets
Balmer har kontrakterats som CTO för att bidra till detta,
kostnader under året hänför sig till råvaror och material
och målsättningen är att skapa ett bredare utbud för fler
139 tkr (fg år 190 tkr), övriga externa kostnader 6 413
marknaderna såsom Asien, Afrika och Östeuropa. Bolaget
tkr, (fg år 4 872 tkr), personalkostnader 4 975 tkr, (fg år
ser även över möjligheterna att investera inom andra
4 813 tkr), samt avskrivningar 98 tkr, (fg år 140 tkr).
områden relaterade till vatten och miljö för att skapa
RÖRELSENS KOSTNADER

De ökade kostnaderna i koncernen beror främst på en
extra nedskrivning av projektet i Hyderabad, Indien, med
6 215 tkr, ligger under posten rörelsens kostnader. Detta
har skett av försiktighetsskäl då stadens försäljning av
vatten inte nått de önskade och utlovade volymerna. För
att minska riskerna i denna typ av projekt kommer
bolaget framöver endast att sikta på ren försäljning av
maskiner till kund. För att kompensera för denna kostnad
kommer maskiner i sämsta lägen att avyttras och lyftas ur
projektet. Diskussioner om detta sker redan med staden
och bolagets affärspartner för projektet.
RESULTAT
Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -23 370 tkr,
(fg år -16 560 tkr), och för moderbolaget till -10 312 tkr,
(fg år -8 609). Resultatet efter finansiella poster för
koncernen uppgick till -24 684 tkr, (fg år -19 386 tkr), och
för moderbolaget till -23 600, (fg år -10 760 tkr).
Försämringen jämfört med fg år i koncernen är främst
relaterat till ovan omnämnd nedskrivning av projekt i
Indien, 6 215 tkr, samt i moderbolaget till en nedskrivning
av aktierna i dotterbolaget i Indien med 12 770 tkr, vilket
skett av försiktighetsskäl och kopplat till nedskrivningen
av projektet i Hyderabad. Inga av dessa poster har någon
likviditetsmässig påverkan för bolaget.

värde i bolaget.
Affärsmodellerna ses regelbundet över för att hitta rätt
sätt för bolaget beroende på de förutsättningar som varje
marknad medger.
Expansion via agenter eller licenspartners, för nya
områden, där Josab idag inte är etablerade fortsätter.
Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation
och bedömer bolagets kapital och likviditetsbehov.
Styrelsen överväger olika alternativ till att säkerställa
finansieringen de kommande 12 månaderna. Beroende på
projektens utveckling samt utfallen av befintliga
fiansieringsförslag, kan det inte uteslutas att bolaget, för
att fortsätta verksamheten, kan behöva ta in extern
finansiering för att säkerställa bolagets fortatta drift.
Styrelsen är positiv till framtiden och att bolaget, med
pågående och kommande projekt, skall kunna öka
omsättningen kraftigt kommande år och att
verksamheteten därmed blir kassaflödespositiv.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RAPPORTPERIODEN
Tester i Kina med Chengdu Xinshengde Technology Co.,
Ltd var lyckade och ledde till en initial försäljning av tre
containerbaserade enheter, S100. Ordervärdet var ca 1
Msek.
Förhandlingarna om ett licensieringsavtal för Kina med
Beijing Win Fortune Technology Co., Ltd och Global
Green Development Capital China Co, omvärderades.
Parterna beslutade sig istället för att diskutera
samarbetet i form av ett Joint Venture i Kina för att
tillvarata alla parternas kunskaper och kompetenser.
Investeringen i Josab som de kinesiska intressenterna
önskade göra, kvarstod med samma villkor i den nya
förhandlingarna. På en extra bolagsstämma 2 december
presenterades hela affärsupplägget, med de olika avtalen,
och stämman beslutade att ge klartecken för att gå vidare
med projektet.
Ägarna till konvertibellånet om 25 MSEK har samtliga
begärt konvertering av sina innehav till aktier. Totalt
emitterades ca 7,1 miljoner nya aktier för detta ändamål.
För Josab innebar konverteringen en ränte- och
likviditetsbesparing, över lånets ursprungliga löptid, på
2,5 Msek.
Josab genomförde en riktad emission till en grupp
investerare om 2.000.000 aktier vilket tillförde Josab 8,5
Msek utan några väsentliga emissionskostnader.

Josab China tecknade ett distributionsavtal med Checoa
(Shanghai) Environmental Technology Co., Ltd. A vtalet
innebär att Checoa får en icke exklusiv rätt att köpa,
använda och återförsälja Josabs utrustningar och
AqualiteTM i Shanghai stad, Zhejianj-provinsen och i
Jiangsu-provinsen i Kina.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RAPPORTPERIODEN
Konverteringen av Josabs dotterbolag i Kina till ett Joint
Venture pågår. Alla handlingar för konverteringen har
inlämnats till myndigheterna. På grund av vissa
förseningar samt det kinesiska nyåret har processen
dragit ut på tiden. Uppe på detta kom problemen i Kina
med Corona-viruset vilket ytterligare fördröjt processen
med konverteringen, då myndigheterna förlängde
ledigheten samt vid öppnandet hade en lägre bemanning
än normalt, av säkerhetsskäl.
Vad gäller Checoa har säljaren ansökt om tillstånd för
försäljning av aktier till utlandet, men myndigheterna har
ännu inte gett vederbörligt tillstånd till detta.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Josab Ungern erhöll en order från en mindre stad att
Årsredovisning 2019: 2020-05-22 (bolaget/hemsida)
uppgradera deras vattenförsörjning till invånarna, och
Kvartalsrapport Q1 2020: 2020-05-20
ordervärdet var ca 65,000 Euro. Josab medverkar till en
finansiell lösning för detta som pågår i 10 år. Leverans av Årstämma: Stockholm 2020-06-12
utrustningen pågår och efter erhållet myndighetstillstånd
kommer uppstarten att ske under första kvartalet 2020.
Josab Water Solutions AB (publ)
Stockholm den 28 februari 2020
Josab erhöll en order från Danvan A.S i Danmark
avseende en vattenreningsutrustning som skall användas
För Styrelsen
vid bevattning i växthus hos en jordbrukare i Polen.
Ordern är mycket intressant då odlingar i växthus ökar
kraftigt på många håll, inte minst på grund av minskade
odlingsytor och väderberoendet vid vanlig markodling.
Johan Gillgren
CEO
Josab Water Solution AB har tecknat avtal om att gå
vidare med ett förvärv av 20% i Checoa (Shanghai)
Environmental Technology Co., Ltd. Affären skulle
För mer information, kontakta:
inkludera att Josab förvärvar 20% av aktierna i Checoa,
Johan Gillgren, CEO
betalning med egna aktier, samt att Josab erhåller en
option att förvärva ytterligare 55,2% av aktierna i Checoa Tel: +46 (0) 8 121 389 00
inom 12 månader, även detta genom betalning med egna Email: info@josab.com
aktier.
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning
av Bolagets revisorer.
En förutsättning för affären är att säljaren erhåller
vederbörliga tillstånd för avyttring till utlandet från
kinesiska myndigheter.
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JOSABS VERKSAMHET

PRODUKTER

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter,
lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med
filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder vatten renas
ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig
hållbarhet.

Kärnan i Josabs produkter är en reningsprocess, som
bygger på ett trycksatt filter med Aqualite™, kombinerat
med ett UV-ljus.

Josab är en global aktör inom vattenrening. Vi levererar
hållbara produkter, ren teknik och bidrar samtidigt med
kunskap kring hur vatten kan renas på ett ekologiskt och
hållbart sätt.
Josabs ekologiska teknik ger rent vatten världen över. Vi
ökar på så sätt förutsättningarna för att nå mänskliga och
jämlika levnadsvillkor och skapa en renare värld.

Aqualite™ ger en effektiv rening utan att blanda in
Kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan har
mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet
200-500M3/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort
partiklar större än 1 mikron. Parasiter och bakterier
reduceras med 90-98 procent till detta lägger vi till ett UVfilter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus
och parasiter, inklusive Patogener som Giardia och
Cryptosporidium, vilket är resistenta mot klor och tål
många former av UV- bestrålning.

Rent vatten är en bristvara i världen. 2,1 miljarder Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en
människor lever idag utan tillgång till rent vatten, trots att container, och anpassas för förutbestämda tryck och
det anses vara en mänsklig rättighet enligt FN.
flöden. Standardprodukterna togs ursprungligen fram för
att passa marknaden för katastrofhjälp i syfte att rena
vatten
och
att
fungera
i
utsatta
miljöer.
VISION & AFFÄRSIDÉ
Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter.
3
Är att bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk Den minsta vattenreningsenheten renar 5m per dygn och
3 per dygn.
den
största
enheten
renar
3000m
vattenrening, genom att vara en leverantör av hållbara
produkter och ren teknik. Erbjuda produkter, lösningar
och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen Vi har även skräddarsydda produkter. Varje reningsbehov
är det egna filtermaterialet Aqualite™.
och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket
är en del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi
vana att plats- och behovsanpassa våra lösningar utefter
STRATEGI
varje situation och omgivning.
Att rena förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller
kundernas krav på rening och WHO-standard är Josabs
huvusverksamhet. Marknadssatsningar för att ta orders,
där Josabs produkter utgör en permanent del av den
reguljära
vattenförsörjningen
och
specifikt
infrastrukturen för dricksvattenförsörjning, prioriteras.
Marknaden för produkter som stödjer infrastruktur för
dricksvattenförsörjning är stor, växande och lönsam.
Kunderna är återkommande och kontrakten betydande.

Genom åren har vi hittat nya användningsområden för
Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller
vattenrening. Att hitta nya användningsområden för våra
produkter är en del av vår affärsmodell. Därför kan våra
ekologiska lösningar användas i allt från badhus till rening
vid djurhållning.

KUNDER
Josabs kunder är främst stater, myndighet och större
organisationer.
AKTIER
Vid räkenskapsårets utgång fanns det 76 322 629 aktier i
bolaget med ett kvotvärde om 0,1 kr per aktie.
Utestående konvertibelt lån kan ge ytterligare totalt
1,500,000 aktier i bolaget.
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VD HAR ORDET
Waste water är en helt annan typ av affär med kortare
beslutsvägar och helt andra kunder än de vi normalt
riktar oss emot. Kunderna är uteslutande stora privata
bolag och beslutsvägarna är ofta kortare. Besluten
grundar sig på det affärsmässiga och inte på politik och
byråkrati. Att ta sig in på marknaden för waste water är
Intresset kring Josab Indien har nyligen fått fart, efter ett ett naturligt steg för Josab, och det skall bli mycket
turbulent år med val och nya vattenmyndigheter, efter att intressant att se utvecklingen i denna del för Josab under
vår VD i Indien, Dennis Thazamon, erhållit en utmärkelse kommande år.
för sitt arbete att sprida hållbar och ekologisk
I Ungern har vi brutit ca 5,000 ton material i gruvan och
vattenrening i landet, på World Water Leadership
förädlar detta till AqualiteTM i vår anläggning. Josab
Congress & World CSR Congress 2020 i Mumbai.
Ungern medverkar i ett forskningsprojekt, tillsammans
med 2 universitet och några andra privata bolag, för att
Membrantekniken RO som är negativ för människors
utveckla ekologiska och hållbara lösningar baserat på
hälsa blev förbjuden av National Green Tribunal och
Högsta domstolen i Indien, vilket Dennis framhållit på ett zeoliter. Vi tror mycket på denna utveckling som sponsras
med EU-bidrag. Målsättningen i Ungern är framöver att
otal kongresser i Indien under senare år.
bli ett mer säljande bolag, och att gruvdriften bara blir en
gren för bolaget. I och med det lyckade arsenikprojektet i
Att RO blir förbjudet i Indien öppnar givetvis nya
Serbien, gav en licens för Europa, och det pågående
möjligheter för Josab, där många upphandlingar endast
projektet i Hajdudorog, ser vi en god potential och
riktat sig till RO som godkänd teknik. Indien har under
marknad för Josabs produkter i både Ungern och
året drabbats hårt av monsunperioden som var den
kringliggande länder.
längsta och kraftigaste på över tio år. Det har drabbat
Ett turbulent år med mycket arbete är till ända. Det har
varit ett år med mycket aktivitetet, produkttester och
förhandlingar. Intresset för Josabs produkter och vår
teknologi fortsätter att öka, inte minst på den Kinesiska
marknaden.

våra maskiner i Hyderabad och hela projektet ses idag
över tillsammans med staden samt vår projektpartner.

Josabs inriktning är fortfarande ekologiskt, hållbart och
klimatsmart. Även om vi försöker bredda oss till andra
Precesserna vid kontakter med kunder inom vårt område, områden kommer detta att vara vår ledstjärna, då vi tror
kommuner, stater och större organisationer tar ofta lång att det är det som kommer att efterfrågas framöver, samt
tid, vilket givetvis tär på våra aktieägares tålamot, ibland att regleringar går i den riktningen inom alla områden,
även på vårt eget. Dock känner vi att det går framåt och vi inte minst inom vattenrening.
tror på att ett strukturerat arbete ger ett långsiktigt
resultat för alla inblandade. Närmast tänker jag på
konverteringen till ett Joint Venture i Kina som löper på,
men något försenat på grund av myndigheters
administration och givetvis även kopplat det coronavirus
som drabbat landet.
Kina, med lokala partners i ett Joint Venture, på världens
största vattenmarknad, en enorm potential för Josab.
Utan samarbetspartners skulle vi troligen aldrig kunna nå
denna potential. Vi är nöjda med avtalen vi har arbetat
fram, men det är nu det riktiga arbetet kan starta.
Vi arbetar för att bredda vårat sortiment till avfallsvatten
för att få en större bredd i vårt erbjudande, för att nå en
större marknad på de platser där vi är representerade.
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Redovisningsprinciper
Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
1/10 2019
31/12 2019

1/10 2018
31/12 2018

2019

2018

449
589
-13 034
-11 996

492
207
-6 647
-5 948

2 765
1 325
-27 460
-23 370

4 005
510
-21 075
-16 560

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-338
-12 334

-1 381
-7 329

-1 314
-24 684

-2 826
-19 386

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

298
-12 036

629
-6 700

298
-24 386

629
-18 757

-0,16

-0,10

-0,32

-0,28

76 322 629

67 179 777

76 322 629

67 179 777

-0,15

-0,09

-0,31

-0,25

77 822 629

74 179 777

77 822 629

74 179 777

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Rörelseresultat

Resultat per aktie, kr
Antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie efter utspädning
Antal aktier inkl. optioner och
konvertibler

-
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Koncernens balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr.

31/12 2019

31/12 2018

2 361
31 548
132
2 790
4 415
10 357
51 603

2 400
38 726
2 153
950
2 339
11 192
57 760

35 418
0
1 222
14 963
51 603

26 593
298
1 222
29 647
57 760

26 593
914
32 264
-149
-604
-23 600
35 418

45 262
5
83
-18 757
26 593

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Nyemission
Avsättning latens skatteskuld
Överkursfond
Optionsavtal
Uppskrivningsfond
Valutakursdifferens uppskrivningsfond
Periodens resultat
Utgående eget kapital
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Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tkr.

2019

2018

-24 386
9 690
-101
-14 797

-19 386
2 507
-168
-17 047

-1 841
-2 077
820
-17 895

1 727
-655
-4 786
-20 761

-2 461
2 021
- 440

-3 054
-3 054

3 000
8 500
6 000
17 500

-3 185
5
8 500
5 320

-835

18 495

11 192
10 357

29 687
11 192

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förändring i materiella anläggningstillgångar
Förändring i immateriella anläggningstillgångar
Förändring i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Långfristiga lån
Emission
Konvertibla lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN
Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
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Moderbolagets resultaträkning i sammandrag
Belopp i tkr.
Netto omsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsen kostnader
Rörelseresultat

1/10 2019
31/12 2019

1/10 2018
31/12 2018

2019

2018

1 050
-3 554
-2 504

34
0
-2 518
-2 484

1 312
-11 624
-10 312

1 406
-10 015
-8 609

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-12 170
-14 674

-679
-3 163

-13 288
-23 600

-2 151
-10 760

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

-14 674

-3 163

-23 600

-10 760

-0,19
76 322 629
-0,19
77 822 629

-0,05
67 179 777
-0,04
74 179 777

-0,31
76 322 629
-0,30
77 822 629

-0,16
67 179 777
0,15
74 179 777

31/12 2019

31/12 2018

228
50 868
1 134
2 474
54 704

326
57 796
957
1 019
60 098

42 002
1 222
11 480
54 704

32 357
1 222
26 519
60 098

32 357
914
32 480
-149
-23 600
42 002

43 111
5
-10 759
32 357

Resultat per aktie, kr
Antal aktier vid periodens utgång
Resultat per aktie inkl. opt. / konv
Antal aktier inkl. optioner och
konvertibler

Moderbolagets balansräkning i sammandrag
Belopp i tkr.
TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Ingående eget kapital
Nyemission
Eget kapitalandel konvertibler
Överkursfond
Optionsavtal
Periodens resultat
Utgående eget kapital
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Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tkr.

2019

2018

-23 600
13 211
-101
-10 490

-10 760
1 106
-168
-9 822

0
-178
465
-10 203

100
-30
-335
-10 087

0
0
-5 842
-5 842

0
-272
-14 402
-14 674

3 000
8 500
6 000
17 500

-3 185
5
8 500
5 320

1 455

-19 441

Likvida medel vid periodens början

1 019

20 460

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

2 474

1 019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förändring i immateriella anläggningstillgångar
Förändring i materiella anläggningstillgångar
Förändring i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Långfristiga lån
Emission
Konvertibelt lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN
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