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Minesto i korthet

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JULI–SEPTEMBER

KONCERNEN I SAMMANDRAG

Minesto utvecklar teknologi för produktion av förnybar el 
ur havet. Med patenterad teknik exploateras tidvatten- och 
 havs strömmar med låga strömningshastigheter. 

Teknologin, som går under benämningen Deep Green, kan 
installeras i områden där inga andra kända teknologier kan 
operera  kostnadseffektivt.   

Januari–september 2017
• Rörelsens intäkter för perioden uppgår till 29 385 Tkr (13 604) 

och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning.

•  Nettoomsättningen uppgår till 0 kr (0) och rörelseresultatet till 
–6 281 Tkr (–24 630). Det negativa resultatet är till stor del 
hänförligt till driftskostnader, inkluderande bland annat perso-
nalkostnader och inhyrda konsulter. Av personalkostnaderna har 
25 487 Tkr (13 604) aktiverats såsom arbete för egen räkning. 

•  Vid periodens utgång uppgår de aktiverade utvecklingskost-
naderna till 154 319 Tkr (115 156), därtill kommer utgifter för 
patent om 9 385 Tkr (7 372).

•  Bidrag har under perioden upptagits till 43 140 Tkr (19 921), 
varav 39 252 Tkr (19 921) har reducerat anskaffningsvärdet 

•  Ny leverantör av fundament utsedd

•  Installation i Wales framflyttad

•  Rekryteringar till ledningsgruppen stärker företagets 
 kommersiella förmåga

Efter periodens utgång

• Ny energikostnadsanalys visar betydligt lägre kostnadsnivåer 
jämfört med tidigare uppskattningar

Koncernen består av moderbolaget Minesto AB som har 
huvudkontor i Göteborg samt dotterbolagen Minesto UK Ltd, 
Holyhead Deep Ltd och Minesto Warrants One AB.  

Koncernen har sitt säte i Göteborg och bolagets aktie 
 (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq First North 
 Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser. 

Läs mer på www.minesto.com

av de balanserade utvecklingskostnaderna. Under perio den 
har utbetalningar från bidragssystem skett med 38 087 Tkr 
(28 070). Även efter godkännande är bidrag utbetalade genom 
EUs FoU-program såsom H2020 och ERDF öppna för särskild 
granskning i fem år efter slutrapportering.

•  Periodens kassaflöde uppgår till 18 673 Tkr (–25 696). De 
likvida medlen uppgick på balansdagen till 62 124 Tkr (55 551).

•  Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 253 845 
Tkr (176 140) varav periodens resultat utgjorde –5 620 Tkr 
(–22 430). Under perioden har, efter avdrag för emissions-
kostnader, 73 757 Tkr (0) tillförts bolagets egna kapital genom 
utnyttjade av teckningsoptioner.

Tkr jan–sep 2017 jan–sep 2016 Helår 2016

Nettoomsättning — — —

Rörelseresultat –6 281 –24 630 –15 551

Resultat efter skatt –5 620 –22 430 –12 925

Rörelsens kassaflöde 18 673 –25 969 –35 251

Framsidan visar delsystem till Minestos 
första kraftverk i kommersiell skala. 
Överst till nederst:
• Vinge
• Övre roder 
• Turbin monterad på drivlina
• Botteninfästning  monterad med 

struktur för kabelstöd
• Top joint (övre led) monterad med 

förankringsrep
• Montering av hydraulkraft aggregat
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KOMMENTAR FRÅN VD

Initiativ för att nå de  
kontinuerliga havsströmmarna

För en dryg månad sedan publicerade vi nya siffror kring vår 
framtida energikostnad (Levelised Cost of Energy – LCOE) efter 
att ha slutfört en uppdaterad analys av vårt system, dess potential 
och dess kostnader. Detta arbete har genomförts tillsammans med 
branschexperterna ITPEnergised.

De nya beräkningarna visar att vi i tidvattenströmmar kommer 
att kunna vara konkurrenskraftiga med etablerade energislag som 
ny kärnkraft redan vid 100 MW kumulativ installerad kapacitet. 
Det är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare uppskatt-
ningar. Men det som verkligen sticker ut är motsvarande siffra 
vid exploatering av kontinuerliga havsströmmar. I dessa strömmar 
förvandlar vår teknologi havsenergi till ett av de mest kostnadsef-
fektiva energislagen.

Grön energi en av Taiwans viktigast framtidsbranscher
En marknad där kontinuerliga havsströmmar är högst närvarande 
är Taiwan och vi har under hösten genomfört flera aktiviteter 
kopplat till denna. I slutet av september deltog vi i Sweden–Taiwan 
Joint Business Council (JBC) Meeting i Stockholm. Det är ett årligt 
forum som fungerar som en viktig plattform för att skapa industri-
ell samverkan med taiwanesiska företag, kluster och regering. JBC 
Meeting organiseras av Business Sweden och i Stockholm deltog 
såväl viceministern för ekonomiministeriet som företrädare för 
flertalet potentiella kunder och samarbetspartners till Minesto.

I oktober var vi inbjudna till Taipei och 2017 Taiwan Business 
Alliance Conference, vilket är en arena där utvalda utländska före-
tag bjuds in för att utforska investeringsmöjligheter i Taiwan och 
lära sig mer om landets handelspolitik. Detta år låg fokus bland 
annat på utvecklingen och investeringspotentialen i grön energi. 
Inledningsanförande hölls av ingen mindre än Taiwans president 
Tsai Ing-wen som lyfte just grön energi som en av Taiwans vikti-
gaste framtidsbranscher.

Behov att komplettera den förnybara energimixen
Taiwan står inför stora utmaningar för att ställa om energisystemet 
enligt landets uppsatta omställningsmål, som är bland de mest am-
bitiösa i världen. Målen bygger på att kraftigt reducera utsläppen 
av växthusgaser och minska beroendet av energiimport. Taiwan 
är ett typexempel på en marknad där sol- och vindkraft inte har 
förutsättningarna att ensamma möta dessa utmaningar. 

Här kommer vår energiresurs och vår teknologi in. Utan att ta 
landyta i anspråk och utan visuell påverkan har vi möjlighet att 
i Taiwan exploatera både tidvattensströmmar och kontinuerliga 
havsströmmar för att tillhandahålla förnybar baskraft till taiwane-
siska hushåll och företag. Detta till en konkurrenskraftig kostnad.
Taiwan är således en nyckelmarknad för oss dels för försäljnings-
potentialen i sig, men även för möjligheterna att i ett tidigt skede 
öppna upp marknaden för kontinuerliga havsströmmar. 

För att realisera detta fortsätter vårt samarbete med National 
Taiwan Ocean University där det kortsiktiga målet är att sjösätta 
en nerskalad enhet vid en existerande testsite för att få tekniken 
verifierade av lokal expertis. Detta är en förutsättning för att säkra 
lokala samarbeten och partnerskap.

Tillskott till ledningsgruppen stärker den kommersiella förmågan
Arbetet fortskrider i Wales och Göteborg med att förbereda den 
första installation i kommersiell skala, som vi avser genomföra 
2018. Konstruktionen av fundamentet fortskrider väl enligt plan 
och i Holyhead arbetar vi dels med att testmontera olika delsys-
tem, dels med utvecklingen av vårt drift- och underhållskoncept. 

Det var mycket glädjande att i september kunna välkomna   
David  Collier som ny COO och Bernt Erik Westre som ny CTO. 
Bernt Erik har arbetat med teknik- och projektutveckling inom 
havsbaserad energi i nästan två decennier och har varit på 
Minesto sedan 2016. David har över 30 års erfarenhet från 
havsbaserad energi och han är en av ett fåtal personer i världen 
i vår framväxande bransch som har lett projekt där kommersiella 
tidvattenkraftverk har installerats och driftsatts. Med Bernt Erik 
och David stärker vi företagets ledning och arbetet med att ta vår 
unika produkt till marknaden. 

Viktigt steg för våra grannar i Wales
I Wales för vi fortsatta diskussioner med WEFO, den del av den 
walesiska regeringen som administrerar de europeiska regionala 
strukturfonderna, kring hur nästa steg av utveckling och finansie-
ring av vår kommande, utökade anläggning i Wales kan se ut. 

Ett mycket viktigt steg togs i slutet av september för den 
demonstrationszon som är granne med vår site utanför norra 
Wales kust. Den tilldelades då 4,5 miljoner pund av medel från EU 
och den walesiska regeringen. I demonstrationszonen, som ligger 
närmre kusten och har högre strömningshastigheter än vår site, 
ska ett flertal aktörer utveckla och testa olika tidvattenteknologier. 

Vi samarbetar sedan en tid tillbaka med ansvariga aktörer för 
demonstrationszonen för gemensam utveckling av elnäts- och 
kabelinfrastruktur. Detta kan minska investeringskostnaderna av-
sevärt och minimerar de både projektens kombinerade miljöpåver-
kan. Norra Wales utvecklas nu till ett ledande industrikluster för 
tidvattenenergi, vilket är av stort värde för Minesto.

Martin Edlund, VD
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Tkr jan–sep 2017 jan–sep 2016 Helår 2016

Totala intäkter 29 385 13 604 29 307

Rörelseresultat –6 281 –24 630 –15 551

Periodens resultat –5 620 –22 430 –12 925

Resultat per aktie, kr –0,08 –0,36 –0,21 

Resultat per aktie efter utspädning, kr –0,07 –0,26 –0,15 

Tkr 30 sep 2017 30 sep 2016 31 dec 2016

Totala anläggningstillgångar 186 339 142 875 142 450

Totala omsättningstillgångar 96 122 57 801 75 377

Totalt eget kapital 253 845 176 140 185 285

Totalt skulder 28 615 24 536 32 541

Soliditet, % 90 88 85

Tkr jan–sep 2017 jan–sep 2016 Helår 2016

Löpande verksamheten –4 979 –24 163 –15 449

Förändring av rörelsekapital –6 966 7 654 –11 948

Investeringsverksamheten –43 138 –9 460 –7 854

Finansieringsverksamheten 73 757                  — —

Likvida medel vid periodens början 45 629 81 167 81 167

Likvida medel vid periodens slut 62 124 55 551 45 629

INFORMATION OM INTÄKTER OCH RESULTAT, KONCERNEN

INFORMATION OM FINANSIELL STÄLLNING, KONCERNEN

INFORMATION OM KASSAFLÖDEN, KONCERNEN
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Göteborg den 16 november 2017

Dr Martin Edlund
Verkställande direktör

KOMMANDE  
INFORMATIONSTILLFÄLLEN

OM DELÅRSREDOGÖRELSEN REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH REVISION

Minesto har valt att för räkenskapsårets första och tredje 
kvartal upprätta delårsredogörelser  i enlighet med Nasdaqs 
Vägledning för upprättande av delårsredogörelse, istället för 
kvartals rapporter i enlighet med IAS 34.

Minesto inkluderar ej information om intäkter, resultat 
och tillgångar per segment då detta inte är applicerbart på 
verksamheten.  

Delårsredogörelsen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisnings lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Års redovisning och koncernredovisning (K3). 
För mer utförliga principer hänvisas till bolagets årsredo-
visning för räkenskapsåret 2016. 

Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets 
revisor.

2018-03-29 Bokslutskommuniké 2017
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Minesto offentliggör denna information enligt 
EU:s förordning nr 596/2014 om marknads-
missbruk (MAR) och lagen (2007:528) om 
värdepappers marknaden. Informationen 
lämnades för offentliggörande på bolagets 
hem sida samt genom pressmeddelande som 
distribuerades via presstjänsten Cision den  
16 november 2017. 

DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Totala intäkter  
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat  
Resultat efter avskrivningar.

Periodens resultat 
Resultat efter hänsyn tagen till uppskjuten skatt.

Soliditet  
Eget kapital i relation till balans omslutning.

Resultat per aktie  
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal aktier.

Resultat per aktie efter utspädning  
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt av antal akter med tillägg 
för potentiella aktier.

KONTAKT

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
070-570 75 08
ir@minesto.com

Minestos huvudkontor 
031-29 00 60
info@minesto.com

Minesto AB (publ)

Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda

Org.nr. 556719-4914

info@minesto.com
www.minesto.com


