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Axolot Solutions är ett svenskt teknikföretag som 
arbetar med industriell vattenrening. Bolaget 
erbjuder en egenutvecklad patenterad lösning inom 
elektrokoagulation och flotation. Denna bygger 
vidare på en väl beprövad grundteknologi. Axolots 
vattenreningskoncept är kostnadseffektivt och 
möjliggör recirkulation av vattnet. Detta innebär en 
minskad miljöbelastning. Axolots vision är att 

utvecklas till ett företag som blir en naturlig och 
föredragen partner för industriella spelare som 
önskar utveckla befintliga eller nya vattenrenings-
projekt, där vatten utgör en viktig insatsvara. Just 
vatten är direkt eller indirekt en gemensam 
nämnare i de 17 globala mål för en hållbar 
utveckling som Förenta Nationernas General-
församling antog 2015.
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Sammandrag av andra kvartalet 2020

Finansiellt
• Nettoomsättningen uppgick till 1 019 tkr (607 tkr för 

motsvarande kvartal 2019), som en följd av ökade 
provkörnings- och kundsamarbetsaktiviteter i främst 
Sverige och Finland. Detta är Axolots högsta omsättning 
hittills för ett enskilt kvartal.

• Övriga intäkter uppgick till 11 tkr (107).
• Rörelseresultatet blev -5 309 tkr (-7 604), där det 

förbättrade resultatet har att göra med ökad fakturering i 
kombination med att de första effekterna av Axolots 
Covid-19 relaterade åtgärdspaket börjar synas. 

• Nettoresultat per aktie uppgick till -0,20 kr (-0,29).
• Likvida medel vid utgången av juni 2020 var 9 700 tkr.

Operativt
•	 Ett	flertal	provkörningskontrakt	har	tecknats	under	

kvartalet, i Finland och Sverige. Samtidigt har kunders 
beslut om kommersiella investeringar skjutits på 
framtiden som en följd av osäkerheterna kring Covid-19. 

• Axolot har en beredskap för att kunna börja leverera 
kommersiella anläggningar så snart marknadsläget 
tillåter.

• Två patent har beviljats, varav ett i Sverige och det andra 
i USA. 

• Avtal tecknades med Fortum Waste Solutions kring steg 
två i ett utvecklingssamarbete rörande tvätt av starkt 
förorenad jord, vilket innebar design av moduler till 
Fortums koncept.

MÅNGA PÅGÅENDE KUNDAKTIVITETER SAMTIDIGT SOM 
COVID-19 LÄGET PÅVERKADE KUNDERNAS LÅNGSIKTIGA 
INVESTERINGSBESLUT

Nyckeltal
Axolot Solutions Koncern 

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2020 2019 2020 2019 2019

Nettoomsättning 1 019 607 1 744 776 2 143

Övriga rörelseintäkter inkl. aktiverat eget arbete 35 861 757 1 097 2 719

Rörelseresultat före avskrivningar -4 010 -6 768 -9 066 -11 606 -22 096

Rörelseresultat -5 309 -7 604 -11 546 -13 273 -25 995

Nettoresultat -5 311 -7 604 -11 547 -13 273 -25 996

Nettoresultat per aktie (kronor) * -0,20 -0,29 -0,44 -0,50 -0,98

Kassaflöde	före	finansiering -4 758 -7 787 -10 494 -14 454 -28 930

Likvida medel vid periodens slut 9 700 34 410 9 700 34 410 20 194

Eget kapital vid periodens slut 25 189 49 202 25 189 49 202 36 740

Antal anställda vid periodens slut 8 9 8 9 10

* Räknat på genomsnittligt antal aktier

Kvartal 1-2 2020
• Nettoomsättningen för första halvåret 2020 var 1 744 tkr 

(776 tkr för motsvarande period 2019), vilket är mer än 
en fördubbling från motsvarande period i fjol.

• Övriga rörelseintäkter uppgick till 457 tkr (107), och detta 
avser	huvudsakligen	bidrag	från	finska	jordbruksmyn-
digheten till ett reningsprojekt som startade under 2019.

• Rörelseresultatet för första halvåret blev -11 546 tkr  
(-13 273).

Väsentliga händelser under 
andra kvartalet 2020
• Ett åtgärdspaket implementerades i slutet av mars 

månad, föranlett av det kraftigt försämrade marknads-
läget som en följd av Covid-19. Det har därmed skett 
uppsägningar av viss personal och neddragning av 
konsultuppdrag, vilket ännu inte har gett full effekt i 
resultaträkningen på grund av uppsägningstider och 
fullföljande av vissa projekt. Som också tidigare medde-
lats beslutade styrelsen om att vissa roller i lednings-
gruppen ska samordnas. Forskningschef Martin Ragnar 
skulle därmed ta över som ny VD för Axolot senast från 
augusti 2020. VD-bytet har nu skett, per 1 juli 2020.

• Årsstämman i maj 2020 beslutade om emissionsbemyn-
digande för styrelsen, i enlighet med styrelsens förslag 
inför årsstämman.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång 
• I enlighet med vad som tidigare har meddelats har 

Martin Ragnar tillträtt som VD och koncernchef,  
per 1 juli 2020.
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VD HAR ORDET

 
Martin Ragnar, VD och koncernchef

Strategi
I och med halvårsskiftet bytte företaget koncernchef och undertecknad, 
Martin Ragnar, axlar nu rollen efter Marie Landfors. Ledarbytet, som är en 
direkt följd av det av styrelsen i mars beslutade åtgärdsprogrammet, 
markerar också att företaget nu går in i en ny fas där all kraft läggs på att få 
till bra affärer i efterföljd av Covid-19 pandemin. Verktygen för att lyckas 
med detta handlar om en fortsatt prioritering av marknadsbearbetning, ett 
förtydligat marknadsfokus och ökad synlighet samt mer av samarbeten 
med andra aktörer där sonderingar exempelvis inletts kring outsourcad 
produktion för att snabbare kunna svara upp mot kommande order. 

Ett sätt för oss att positionera oss som unika är att inte bara tala om det 
uppenbara i att vi tillhandahåller system för rening av industriella process- 
och avloppsvatten, utan att även tala om steget efter. Industrins vattenan-
vändning måste i framtiden bli cirkulär från att historiskt och ofta ännu vara 
linjär, möjligen inbegripande viss återanvändning. Lyfter vi fram cirkularitet-
en	så	ökar	vår	konkurrenskraft	ytterligare	och	samtidigt	flyttar	vi	perspek-
tiven till den nivå där vattenfrågorna hör hemma – jämte klimatet de kanske 
allra viktigaste framtids- och därmed samtidsfrågorna. 

”Det är min övertygelse att vi på den vägen också underlättar arbetet  
med att nå ut med Axolots världsförbättrande lösningar.” 

Nya affärer
Under det andra kvartalet har avtal om provkörningar tecknats med två 
kunder	i	Finland	och	två	i	Sverige.	Dessa	företag	återfinns	inom	industri- 
grenarna textilier, återvinning, energi och energilagring. Utöver dessa 
körningar har ett viktigt arbete utförts åt Fortum Waste Solutions AB 
rörande förprojektering och framtagning av basic engineering till AxoPur®- 
och AxoPlus™-system, som är tänkta att utgöra en del av ett större renings- 
koncept för förorenad mark inom ramen för Fortums så kallade MOPS-
koncept. Detta innebär att viktiga steg är tagna på vägen att genom Fortums 
kanaler kunna nå en intressant och spännande marknad.

Marknad
Marknadsbearbetningen har under kvartalet fortsatt varit intensiv. Vi ser 
dock att vissa kommersiella investeringsbeslut har måst skjutas upp när 
parering av coronakrisen har blivit allas huvudfokus. Trots detta har många 
nya intressanta kontakter kunnat läggas till på listan över leads och med en 
smitta	på	nedgång	finns	det	goda	skäl	att	känna	optimism	inför	hösten.	
Huvudfokus ligger på att göra ett genombrott på marknaden och sälja 
kommersiella AxoPur®-enheter. 

Kontakter	inom	metallbearbetande	industri	kring	rening	av	flöden	innehåll- 
ande såväl olja/fett som metalljoner har under kvartalet pekat på stort 
intresse,	liksom	även	inom	en	vidare	definition	av	livsmedelsindustri.
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VD HAR ORDET

 
Axolot Solutions jobbar med att rena vatten inom 
industrin, på väg mot en cirkulär vattenanvändning.

Teknikutveckling
Långtidstest av AxoPur® på ett industriellt avloppsvatten har under våren 
genomförts i samarbete med ett svenskt industriföretag. Försöken avslu- 
tades vid halvårsskiftet och viktiga lärdomar är nu dragna över rekommen- 
derade körsätt för en ännu bättre driftsekonomi. Försök har under våren 
också pågått med att studera hur olika typer av turbulensskapande i 
smutsvattenflödet	kan	påverka	faktorer	som	tillgänglighet	och	reaktions- 
hastighet i AxoPur®.	En	andra	fas	av	ett	utvecklingsprojekt	med	finska	 
NTM har också nyligen dragits igång där rening av urin från svin nu  
undersöks närmare.

R&D
Ett långvarigt arbete med att bena i olika kväveföreningars reaktioner i 
AxoPur® har under kvartalet kommit i mål, med nya viktiga insikter 
dokumenterade.

Patent	beviljades	i	juni	för	USA	rörande	en	uppfinning	om	strömnings- 
förhållanden ut från en AxoPur®-enhet. Patent beviljades också i Sverige  
för	en	uppfinning	som	relaterar	till	principer	för	cirkulär	vattenanvändning	 
i den kemiska massaindustrin.

Framåtblick
Vi står väl fokuserade inför hösten, med en rad lyckade provkörningar och 
en färdig design av vårt AxoPur® system. Vår förmåga att hantera en rad 
svåra industrivatten tillsammans med ett ökat intresse för att sluta system 
och	lämna	linjära	flöden	ser	vi	som	gynnsamt	framöver.	

När Europa nu sakta öppnar upp och nyinvesteringar inom hållbarhet kan 
förväntas stå högt på agendan så ser vi med tillförsikt fram emot en 
spännande fortsättning på året.

 

Martin Ragnar

VD och koncernchef



5 Axolot Solutions Delårsrapport 2, 2020

FINANSIELL ÖVERSIKT
Koncernen

Rörelseintäkter och resultat
Andra kvartalet
Det andra kvartalets rörelseintäkter 2020 uppgick till 1 054 
tkr (1 468 tkr för motsvarande period 2019). Extern 
fakturering utgör 1 030 tkr av detta (714), och det innebär 
att Axolot ser en fortsatt stadig ökning av intäkterna för 
sina provkörningsaktiviteter. Såsom Axolot har kommuni- 
cerat	under	kvartalet	har	det	tecknats	flera	provkörnings- 
avtal för att rena och återvinna olika vatten och avfall, i 
huvudsak i Finland och Sverige. I vissa fall sker ett antal 
körningar för en och samma kund, med olika vatten och 
föroreningar.	Det	finns	också	ett	utvecklingssamarbete	
med Fortum Waste Solutions som har genererat intäkter 
under perioden.

Aktiverat eget arbete uppgick under kvartalet till 24 tkr (754). 

Resultatet	efter	finansnetto	blev	under	det	andra	kvartalet	
innevarande år -5 311 tkr (-7 604). Både i jämförelse med i 
fjol och med närmast föregående kvartal kan man nu se en 
nedgång på personalkostnader och övriga externa kostna- 
der, i huvudsak konsulttimmar. Åtgärdsprogrammet som 
infördes i slutet av mars har alltså börjat ge effekter, även 
om uppsägningstider och pågående projekt har gjort att det 
fulla genomslaget ännu inte syns på resultatet. I jäm-
förelseperioden 2019 innehåller personalkostnaderna 

avgångsvederlag om -1 030 tkr. Avskrivningarna har ökat 
jämfört med i fjol, i takt med att materiella och immateriella 
investeringar har slutförts. Finansnettot är i det närmaste 
noll eftersom Axolot inte har någon extern upplåning. 

Den ackumulerade perioden
Under första halvåret av 2020 uppgick rörelseintäkterna till 
2 501 tkr (1 873 tkr för första halvåret i fjol). Den externa 
faktureringen var 2 201 tkr (883) och detta avser alltså 
intäkter från främst provkörningar, utvecklingssamarbete 
och	fortsatt	bidrag	från	en	finsk	jordbruksmyndighet	i	ett	
projekt som i förlängningen är ämnat att bidra till rening av 
Östersjön. Aktiverat eget arbete uppgick till 300 tkr (990) 
vilket avser slutdokumentation och CE märkning av det 
framtagna kommersiella systemet AxoPur®  1.0.

Resultat	efter	finansnetto	var	för	första	halvåret	inne-
varande år -11 547 tkr (-13 273). Främsta anledningarna till 
det mindre negativa resultatet är att faktureringen har ökat 
medan personal- och konsultkostnader har minskat i 
enlighet med åtgärdsprogrammet som har införts, och att 
utvecklingen av det kommersiella AxoPur systemet nu är 
färdigställd. I kostnaderna för jämförelseperioden 2019 
finns	som	nämnts	ovan	avgångsvederlag	om	-1	030	tkr.

Resultaträkning 
Axolot Solutions koncern

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2020 2019 2020 2019 2019

Nettoomsättning 1 019 607 1 744 776 2 143

Aktiverat eget arbete 24 754 300 990 2 526

Övriga rörelseintäkter 11 107 457 107 193

Rörelseintäkter 1 054 1 468 2 501 1 873 4 862
Råvaror och förnödenheter -369 -259 -808 -540 -1 057
Övriga externa kostnader -2 241 -4 221 -5 663 -6 865 -15 062
Personalkostnader * -2 449 -3 734 -5 087 -6 036 -10 769
Av- och nedskrivningar -1 299 -836 -2 480 -1 667 -3 899
Övriga rörelsekostnader -5 -22 -9 -38 -70

Rörelseresultat -5 309 -7 604 -11 546 -13 273 -25 995
Finansnetto -2 0 -1 0 -1

Resultat efter finansnetto -5 311 -7 604 -11 547 -13 273 -25 996
Skatt på årets resultat - - - - -
Nettoresultat -5 311 -7 604 -11 547 -13 273 -25 996

Rörelseresultat före avskrivningar -4 010 -6 768 -9 066 -11 606 -22 096

 *) Innehåller avgångsvederlag -1 030 tkr i andra kvartalet 2019.
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Investeringar
Investeringarna under andra kvartalet av innevarande år 
uppgick till 507 tkr, vilket är en betydande minskning 
jämfört med samma period 2019 (1 858). Största delen, 
386 tkr, avser materiella anläggningstillgångar som 
behövs vid provkörningsaktiviteter framöver. 

Balansräkning 
Axolot Solutions koncern 

tkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader 6 391 5 949 6 797

Patent 2 549 3 603 3 045

Summa immateriella anläggningstillgångar 8 940 9 552 9 842

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 8 002 5 615 7 443

Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar

0 2 868 950

Summa materiella anläggningstillgångar 8 002 8 483 8 393

Summa anläggningstillgångar 16 942 18 035 18 235

Omsättningstillgångar

Varulager 6 0 0

Kundfordringar 281 300 655

Övriga kortfristiga fordringar 1 200 1 556 1 555

Summa omsättningstillgångar 1 487 1 856 2 210

Likvida medel 9 700 34 410 20 194

SUMMA TILLGÅNGAR 28 129 54 301 40 639

tkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Eget kapital 25 189 49 202 36 740

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 102 1 913 1 339

Övriga kortfristiga skulder 1 838 3 186 2 560

Summa kortfristiga skulder 2 940 5 099 3 899

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 129 54 301 40 639

  

För halvåret uppgick investeringarna till 1 185 tkr (4 351), 
varav 726 tkr avser materiella anläggningstillgångar och 
361 tkr i huvudsak hänför sig till AxoPur 1.0. Investeringar 
i patent var 98 tkr. 
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Likviditet,	kassaflöde	och	nettoskuld
Kassaflödet	före	finansiering	för	det andra kvartalet 
påverkades positivt av det åtgärdsprogram som besluta-
des	av	styrelsen	i	mars	månad.	Kassaflödet	uppgick	
sammantaget till -4 758 tkr (-7 787), vilket består av 
rörelseresultat före avskrivningar -4 010 tkr (-6 768), 
förändring i omsättningstillgångar -241 tkr (839) samt 
investeringar -507 tkr (-1 858). Likvida medel var vid 
utgången av första halvåret 9 700 tkr. 

För den ackumulerade perioden januari till juni var  
kassaflödet	sammantaget	-10	494	(-14	454).	

Kassaflöde	
Axolot Solutions koncern

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2020 2019 2020 2019 2019

Kassaflöde från löpande verksamheten

Rörelseresultat -5 309 -7 604 -11 546 -13 273 -25 995

Avskrivningar 1 299 836 2 480 1 667 3 899

Finansiella betalningar - - - - -

Inkomstskattebetalningar - - - - -

Förändring varulager 8 0 -6 0 0

Förändring av rörelsefordringar 177 -136 729 -217 -570

Förändring av rörelseskulder -426 975 -966 1 720 521

Kassaflöde från löpande verksamheten -4 251 -5 929 -9 309 -10 103 -22 145

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -386 -1 079 -726 -3 318 -4 185

Investeringar i patent -74 -25 -98 -43 -74

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -47 -754 -361 -990 -2 526

Kassaflöde från investeringsverksamheten -507 -1 858 -1 185 -4 351 -6 785

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Teckningsoptionsprogram - - - - 275

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - - - 275

PERIODENS KASSAFLÖDE -4 758 -7 787 -10 494 -14 454 -28 655

Likvida medel vid periodens början 14 468 42 197 20 194 48 864 48 864

Kursdifferens -10 0 0 0 -15

Likvida medel vid periodens slut 9 700 34 410 9 700 34 410 20 194
    

Likvida medel var vid årets start 20 194 tkr och vid 
utgången av andra kvartalet 2020 uppgick alltså denna 
balanspost till 9 700 tkr. Nettoskulden uppgick vid 
periodens slut likaså till -9 700 tkr, vilket utgörs av de 
likvida medlen.
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Eget kapital förändring
Axolot Solutions koncern 

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
tkr 2020 2019 2020 2019 2019

Ingående balans 30 531 56 812 36 740 62 478 62 478

Teckningsoptionsprogram 2019/22 - - - - 275

Valutakursdifferens -31 -6 -4 -3 -17

Periodens nettoresultat -5 311 -7 604 -11 547 -13 273 -25 996

Utgående eget kapital 25 189 49 202 25 189 49 202 36 740
    

Eget kapital
Vid årets början uppgick eget kapital till 36 740 tkr, och vid 
utgången av andra kvartalet 2020 var det egna kapitalet  
25 189 tkr. Nettoresultatet uppgick till -11 547 tkr och 
valutakursdifferenser var -4 tkr. 

Axolot Solutions största aktieägare  
per 30 juni 2020   

Aktieägare Antal aktier Procentandel

Mikael Åbacka * 4 300 579 16,23%

Lennart Holm * 4 219 095 15,92%

Banque Pictet&Cie (Europe) SA 2 241 711 8,46%

Banque Internationale à 
Luxembourg SA 1 461 763 5,52%

M Lindstrand Investment AB ** 1 191 276 4,49%

Subtotal 13 414 424 50,61%

Övriga 13 089 524 49,39%

Totalt 26 503 948 100,00%

*) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav.

**) Mats Lindstrand är huvudman för M Lindstrand Investment AB

Aktiekapital och ägarförhållanden
Allmänt om aktien

Axolot Solutions aktie är noterad på Nasdaq First North 
Growth Market sedan november 2018. Aktien går under 
beteckningen AXOLOT. Bolagets aktiekapital uppgick vid 
2019 års utgång till 1 325 197 kr, fördelat på 26 503 948 
aktier, vardera med ett kvotvärde på 0,05 kr. Bolaget har 
endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till 
utdelning. Inga förändringar i aktiekapitalet har skett  
under första halvåret 2020.
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Aktiekapital och antal aktier 
Axolot Solutions Holding AB 

Förändring Totalt antal Kvotvärde Förändring Ackumulerat
Registrerat Händelse antal aktier aktier kronor aktiekapital SEK aktiekapital SEK

2016 Nybildning 1 000 000 1 000 000 0,05 50 000 50 000

2018 Apportemission 18 120 000 19 120 000 0,05 906 000 956 000

2018 Nyemissioner 7 383 948 26 503 948 0,05 369 197 1 325 197

  

Data per aktie  
Axolot Solutions Holding AB 

Kvartal 2 Kvartal 1-2 Helår
2020 2019 2020 2019 2019

Antal aktier före full utspädning * 26 503 948 26 503 948 26 503 948 26 503 948 26 503 948

Antal aktier efter full utspädning * 29 637 641 30 278 628 29 637 641 30 278 628 29 637 641

Nettoresultat per aktie före full utspädning (kr) ** -0,20 -0,29 -0,44 -0,50 -0,98

Nettoresultat per aktie efter full utspädning (kr) ** -0,20 -0,29 -0,44 -0,50 -0,98

Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 26 503 948 26 503 948 26 503 948 26 503 948 26 503 948

Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 29 637 641 30 278 628 29 637 641 30 278 628 30 609 969

* Avser antal aktier vid periodens slut

** Räknat på genomsnittligt antal aktier  

Bemyndigande

Vid årsstämman 14 maj 2020 bemyndigades styrelsen att, 
vid	ett	eller	flera	tillfällen	under	tiden	fram	till	nästa	
årsstämma, besluta om nyemission av aktier och emission 
av teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär 
utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier 
motsvarande en utspädningseffekt om högst 40 procent 
av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då 
styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Teckningsoptionsprogram

Det	finns	två	utestående	teckningsoptionsprogram.	Det	
ena relaterar till den senaste nyemissionen, som registre-
rades i oktober 2018. Dessa teckningsoptioner kan 
utnyttjas under perioden 1 februari 2020 till 31 maj 2021, 
och som en följd av detta program kan aktiekapitalet 
komma att ökas med högst 120 538 kr, vilket ger en effekt 
på cirka 8% räknat på aktiekapitalet efter registrering av 
teckningsoptionsprogrammet. Teckningskursen är 16 kr 
per aktie.

Vid årsstämman 2019 fattades beslut om riktad emission 
av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av 
teckningsoptioner. Programmet avser emission av högst  

1 060 000 teckningsoptioner, med rätt till teckning av 
samma antal nya aktier i bolaget. Dessa teckningsoptioner 
kan överlåtas till ledande befattningshavare och nyckelper-
soner inom Axolotkoncernen. Totalt har hittills 722 925 
teckningsoptioner tecknats av åtta nyckelpersoner i 
bolaget. Resterande optioner reserveras för tilldelning vid 
framtida rekryteringar av nya medarbetare. I enlighet med 
årsstämmans beslut fastställdes teckningskursen till 6,39 
kronor per aktie, motsvarande 150% av den volymvägda 
genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq 
Stockholm First North Growth Market under perioden 13 
maj 2019 - 26 maj 2019. Priset för teckningsoptionen 
beräknades till marknadsvärde enligt Black & Scholes 
värderingsmodell och uppgick till 0,38 kronor per option. 
Om alla utestående teckningsoptioner i detta optionspro-
gram utnyttjas kommer den sammantagna utspädningen 
komma att kunna bli maximalt 3.5 procent av det totala 
antalet aktier. För incitamentsprogrammets fullständiga 
villkor se årsstämmans beslut. 

Den totala aktiekapitaleffekten av ovanstående två 
aktuella teckningsoptionsprogram kan maximalt uppgå till 
knappt 12%.
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Resultaträkning 
Moderbolaget

Kvartal 1-2 Helår
tkr 2020 2019 2019

Fakturering dotterbolag* 934 934 1 868

Rörelseintäkter 934 934 1 868

Övriga externa kostnader -408 -610 -1 462

Personalkostnader ** -1 071 -2 539 -3 766

Av- och nedskrivningar - - -
Övriga rörelsekostnader - - -

Rörelseresultat -545 -2 215 -3 360
Ränteintäkter från koncernföretag - 93 93
Resultat från andelar i koncernföretag *** -9 000 -11 000 -72 771

Resultat efter finansnetto -9 545 -13 122 -76 037
Skatt på årets resultat - - -

Nettoresultat -9 545 -13 122 -76 037

Moderbolaget

*) Avser management fee debiterad till dotterföretagen.

**) Innehåller uppsägningskostnader -1 030 tkr, under kvartal 2 2019.

***) I samband med att aktieägartillskott har gjorts har aktier i dotterbolag inte uppvärderats. De interna lånen har 
omvandlats till aktieägartillskott 2019, och skrivits ner. Värdet på  aktier i dotterbolag är satt till 86 mkr i årsbokslutet 
2019 och har inte omvärderats under 2020.  
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Balansräkning 
Moderbolaget

tkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 86 000 116 000 86 000

Fordringar hos koncernföretag - 21 771 -

Summa anläggningstillgångar 86 000 137 771 86 000

Omsättningstillgångar

Fordringar hos koncernföretag - - 570

Övriga kortfristiga fordringar 184 147 151

Summa omsättningstillgångar 184 147 721

Likvida medel 8 218 29 891 17 711

SUMMA TILLGÅNGAR 94 402 167 809 104 432

tkr 2020-06-30 2019-06-30 2019-12-31

Eget kapital 93 835 166 296 103 380

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 110 135 214

Övriga kortfristiga skulder 457 1 378 838

Summa kortfristiga skulder 567 1 513 1 052

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 94 402 167 809 104 432
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ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare
Antalet anställda vid utgången av juni 2020 var 8 personer, 
vilket innebär en minskning med 2 personer jämfört med 
både årsskiftet och utgången av mars. Ytterligare två 
personer är uppsagda och lämnar Axolot under tredje 
kvartalet, efter uppsägningstidens slut. På konsultsidan 
har ett antal tjänster dragits ner och projekt slutförts, men 
Axolots	ambition	är	att	bibehålla	flexibiliteten	kring	ett	
fortsatt engagemang av vissa personer för att kunna börja 
leverera kommersiella anläggningar så snart marknads-
läget tillåter.

Redovisningsprinciper
Axolot Solutions koncern- och moderbolagsredovisning 
upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 
2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade 
jämfört med Årsredovisningen 2019, som offentlig- 
gjordes	i	början	av	april	månad	och	som	finns	på	Axolots	
hemsida.  

Koncernen består av moderbolaget Axolot Solutions 
Holding AB och dess helägda dotterbolag Axolot Solutions 
AB, vilket i sin tur äger Axolot Solutions Finland Oy. 

Risker
Axolot Solutions är exponerat för olika risker och osäker-
hetsfaktorer.	En	utförlig	beskrivning	av	dessa	finns	i	
Årsredovisningen 2019 och den beskrivningen bedöms 
fortfarande vara relevant och korrekt. 

Transaktioner med närstående
Axolot Solutions har inte beviljat några lån, garantier eller 
borgensförbindelser till eller till förmån för någon av 
Axolot Solutions Holdings styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare.	De	affärstransaktioner	som	finns	med	
närstående (hyres- och konsultavtal) har ingåtts på 
marknadsmässiga villkor.

Presentation	av	finansiell	information
Belopp	som	anges	i	de	finansiella	tabellerna	visas	i	hela	
tusental kronor, men har underliggande decimaler. Därmed 
summerar inte alltid tabellerna exakt.
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KONTAKTINFORMATION

Martin Ragnar, VD och koncernchef
Telefon: +46 70 817 11 16 
martin.ragnar@axolotsolutions.com

Anita Haak, CFO
Telefon: +46 70 817 11 12 
anita.haak@axolotsolutions.com

Axolot Solutions Holding AB
Hamntorget 3, SE-252 21 Helsingborg 
Telefon: +46 10 211 50 10
E-mail: info@axolotsolutions.com
Hemsida: axolotsolutions.com

Organisationsnummer  
Axolot Solutions Holding AB: 559077-0722

Certified	Advisor
FNCA Sweden AB
Box 5807
102 48 Stockholm
Telefon: 08-528 00 399 
E-mail info@fnca.se

Rapporter
• Delårsrapporter: Jan - Sep 2020 30 oktober 2020

 Bokslutskommuniké 2020 12 februari 2021

Årsredovisningen för 2019 för Axolot Solutions Holding AB  
och	koncernen	finns	tillgänglig	på	bolagets	hemsida	axolotsolutions.com.	

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Helsingborg den 30 juli 2020
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