
Nyckeltal

TKR
jul–sep  

2019
jul–sep  

2018
jan–sep 

2019
jan–sep 

2018
Helår 
2018

Orderingång 0 45 1 262 10 454 10 992

Nettoomsättning 2 126 905 8 782 2 823 5 461

Rörelseresultat (EBIT) – 2 458 –4 843 –11 993 –18 266 –27 573

Kassaflöde från den löpande  
verksamheten –2 735 –5 967 –13 972 –22 378 –33 894

Resultat per aktie,  
före utspädning, kr –0,09 –0,36 –0,43 –1,32 –1,85

Delårsrapport juli – september 2019

  Orderingången uppgick till 0 tkr (45). 

  Nettoomsättningen uppgick till 2 126 tkr (905).  

  Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till –2 458 tkr (–4 843).  

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –2 735 tkr (–5 967).

Tredje kvartalet 2019

Q3
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VD har ordet

Sakta men säkert i rätt riktning 

Jag har ägnat många rader i våra kvar-
talsrapporter åt vår Biofuel Analyzer, 
BFA, och det finns goda skäl för det. 
Orsaken är dels att det handlar om en 
produkt som ligger väldigt rätt i tiden 
och med stor potential, dels att den 
tekniska utmaningen varit större än vi 
trodde vilket inneburit att den kommer-
siella lanseringen dragit ut på tiden. När 
det gäller vår BFA har vi sedan i våras 
dock tagit ett flertal små steg i rätt rikt-
ning och det finns här skäl att summera 
dessa. Jag börjar med de rent tekniska. 

Extra sensor
Efter omfattande tester kom vi i vintras 
fram till att vi inte skulle klara att certi-
fiera vår BFA för samtliga tre mätkrav 
(fukthalt, energiinnehåll och askhalt) 
utan att komplettera den med ytterliga-
re en sensor. Efter fortsatta utvärdering-
ar kunde vi så i somras ännu tydligare 
slå fast vilka tekniska förändringar som 
krävdes, något vi också konstaterade 
i rapporten för det andra kvartalet. Av 
konkurrensskäl har vi avstått från att 
vara mer konkreta än så men det handlar 
om insikter som gjort oss övertygade 
om att vi rent tekniskt är en lösning på 
spåren. Under sommaren inledde vi så 
slutligen tester av den kompletterande 
sensorn i vårt laboratorium i Kista och 
indikationerna så här långt är positiva, 
något vi också kommunicerat. Tekniskt 

tror vi alltså att vi nu är nära – det som 
återstår är att ta teknologin hela vägen 
till färdig produkt och en kommersiell 
lansering. 

Resurskrävande
Att den teknologiska utmaningen varit 
större än väntat har förstås inte bara 
inneburit att utvecklingsarbetet dragit ut 
på tiden, utan också att det tagit större 
resurser i anspråk vilket för ett litet tek-
nikutvecklingsbolag varit en väl så stor 
utmaning. Genom den nyligen ingångna 
avsiktsförklaringen med Andritz ser vi nu 
en möjlighet att lösa även detta. Ännu 
återstår det en del detaljer att komma 
överens om men vår bedömning är att 
vi skall ha ett slutgiltigt avtal på plats 
under det fjärde kvartalet i år. Överens-
kommelsen innebär i ett första steg att 
Andritz bekostar det fortsatta utveck-
lingsarbetet under upp till fem månader, 
den tid Mantex räknar med det maximalt 
kommer att ta att utveckla fungerande 
prototyper som skall ut till några kunder 
i fält vilket möjliggör serieleveranser av 
färdiga produkter till marknaden under 
senare delen av 2020. Skulle detta lyck-
as är vi och Andritz överens om att i ett 
nästa steg utreda möjligheterna att ock-
så samarbeta på marknadssidan genom 
att lägga in BFA:n i vårt gemensamma 
samriskbolag, Andritz Technologies AB, 
ATAB. 

Max Gerger, VD

Det tredje kvartalet i år kom i stor utsträckning att ägnas åt det fortsatta utveck-
lingsarbetet av vår Biofuel Analyzer och åt att få till stånd den avsiktsförklaring 
med det Österrikiska industriföretaget Andritz som vi nyligen kommunicerade. 
De här två sakerna hänger ihop. Ett slutgiltigt avtal med Andritz är avgörande 
för det utvecklingsarbete som återstår av vår Biofuel Analyzer samtidigt som det 
rymmer en möjlighet till samma goda marknadsmässiga samarbete som vi lyckats 
få till när det gäller vår Flow Scanner. 

Den beställning på två Flow Scanner XL som vi fick under kvartalet är ett direkt 
resultat av vårt samarbete och sedan det inleddes har försäljningen av Flow 
Scanner ökat kraftigt. 
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Framgångsfaktor 
Sedan ATAB bildades våren 2018 har 
bolaget tagit över ansvaret för att 
utveckla, marknadsföra och sälja vår 
Flow Scanner, en produkt som bygger på 
samma röntgenteknologi som vår BFA 
men som utvecklats för massaindustrin. 
Att integrera Flow Scannern i ATAB har 
varit en framgångsfaktor eftersom det 
inneburit att vi fått tillgång till Andritz 
globala marknadsresurser och kundbas. 
Sedan samarbetet startade har försälj-
ningen av Flow Scanner också tagit fart 
– under det andra kvartalet fick vi via 
Andritz en viktig order på två Flow Scan-
ner av modell XL från ett stort utom-
europeiskt massabruk och sammanlagt 
har vi nu med hjälp av Andritz fått order 
på sammanlagt fyra Flow Scanners. Det 
här är affärer som vi med stor sannolik-
het aldrig klarat att få på egen hand och 
som nu ger oss viktiga referenskunder 
inom stora och växande kundsegment. 

De facto-standard
Mantex bedömning är att de kommersi-
ella möjligheter för en färdigutvecklad 
Biofuel Analyzer är minst lika stora. 
Orsaken är klimatfrågan och det stora 
behovet av att ersätta fossila bränslen 
vilket lett till ett kraftigt ökat intres-
se för bioenergi över hela världen. En 
förutsättning för en ökad användning av 
bioenergi är dock mer standardiserade 
och effektiva metoder för mätning av 
viktiga aspekter hos biomassa, såsom 

fukthalt, energiinnehåll, och askhalt. 
Idag finns det ingen tillförlitlig tekno-
logi för detta utan i huvudsak används 
ineffektiva manuella metoder som leder 
till olika resultat beroende på vem som 
använder dem. Det här gäller såväl redan 
etablerade handelsvaror inom området 
såsom pellets, men framför allt flis gjort 
på restprodukter som grot, bark och 
toppar där en standardiserad mätme-
tod är en avgörande förutsättning för 
att etablera en internationell handel. 
Andritz levererar redan idag maskinell 
utrustning till bioenergibranschen globalt 
och vi ser här en mycket stor möjlighet 
– skulle vi bli först med att ta fram en 
tillförlitlig och automatiserad mätmetod 
har vi inte bara chansen att lösa ett 
branschproblem, utan också att skapa 
en de facto-standard för hela bioener-
gibranschen. Med tanke på att utfasning-
en av fossila bränslen är en av vår tids 
mest genomgripande och uppmärksam-
made omställningar är detta naturligtvis 
en möjlighet vi båda ser fram emot att 
tillsammans undersöka närmare. 

Kista i oktober 2019

Max Gerger
VD

” Skulle vi bli först 
med att ta fram 
en tillförlitlig och 
automatiserad 
mätmetod av 
biomassa har vi 
chansen skapa en 
de facto-standard 
för hela bioener gi-
branschen. ”

Max Gerger, VD
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TREDJE KVARTALET 2019 JULI–SEPTEMBER
Intäkter, kostnader och resultat 
Orderingång
Orderingången under kvartalet uppgick till 0 tkr (45), beroende på att all försäljning 
avseende bolagets Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget  
Andritz Technologies AB. Mantex ABs verksamhet består idag i att färdigställa  
Biofuel Analyzer (BFA). Någon orderstock existerar inte i bolaget fram tills Biofuel 
Analyzern är i produktion och erhållit ett typgodkännande.
 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter för andra kvartalet uppgick till 2 129 tkr (938), utgörs i huvudsak av 
försäljning av existerande servicekontrakt till det gemensamt ägda bolaget Andritz 
Technologies AB. 

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till –4 176 tkr (–5 377) tkr, fördelat främst på personalkost-
nader –1 524 tkr ( –2 236) och övriga externa kostnader –2 050 tkr (–2 507). Minsk-
ningen av kostnader är hänförlig till reducering av personal samt ett ökat fokus och 
kontroll av övriga kostnader. Under perioden har dock konsultinsatserna varit fortsatt 
höga för att färdigställa mjuk- och hårdvara i produkterna. Viss nedgång skedde dock 
under semesterperioden. 

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –2 458 tkr (–4 843). Resultat efter finansiella 
poster blev –2 455 tkr (–4 944). Resultat per aktie före utspädning uppgick till  
–0,09 kr (–0,36). 

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –2 735 tkr (–5 967). Några 
investeringar har inte gjorts under perioden.

Resultat per aktie 
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,09 kr (–0,36) baserat på ett medeltal 
om 27 770 020 (13 885 010) aktier.

FÖRSTA NIO MÅNADERNA 2019,  
JANUARI–SEPTEMBER
Intäkter, kostnader och resultat.
Orderingång
Orderingången under 2019 uppgick till 1 262 tkr (10 454) och bestod främst av 
förnyade avtal för service och support som intäktsförs månadsvis samt avtal med 
ANDRITZ. Framöver kommer avtal avseende Flow Scannern hanteras av Andritz 
Technologies AB.
 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter under 2019 uppgick till 9 109 tkr (7 054). Intäkterna består av  
nettoomsättning och övriga intäkter. Nettoomsättningen, som uppgick till 8 782 tkr  
(2 823), utgörs av intäkter från servicekontrakt för den installerade basen. Ingen 
aktivering av eget arbete har gjorts under perioden. 

Finansiell översikt
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Kostnader 
Kostnaderna under 2019 uppgick till –19 673 tkr (–24 916) tkr, fördelat främst på 
personalkostnader –5 251 tkr (–10 162) och övriga externa kostnader –9 550 tkr 
(–11 897). Minskningen av kostnader är hänförlig till reducering av personal samt ett 
ökat fokus och kontroll av övriga kostnader. 

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat under 2019 uppgick till –11 993 tkr (–18 266). Resultat efter  
finansiella poster blev –11 993 tkr (–18 370). Resultat per aktie före utspädning  
uppgick till –0,43 kr (–1,32). 

Kassaflöde 
Kassaflödet under 2019 från den löpande verksamheten uppgick till –13 972 tkr 
(–22 378). Under 2019 uppgick investeringarna till –440 tkr (–2 921), vilket hänför sig 
i inventarier i samband med företagets flytt till nya lokaler.

Resultat per aktie 
Resultat per aktie för 2019 uppgick till –0,43 kr (–1,32) baserat på ett medeltal om 
27 770 020 (13 885 010) aktier. 

Aktiekapital 
Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 6 943 tkr (3 471). Mantex AB (publ) 
genomförde under fjärde kvartalet 2018 en företrädesemission i form av aktier och 
vederlagsfria teckningsoptioner. De som tecknade en aktie i nyemissionen under  
perioden 31 oktober 2018 till 13 november 2018 erhöll därmed en vederlagsfri vid-
hängande teckningsoption per tecknad aktie. Som tidigare kommunicerats fastställ-
des teckningskursen vid nyteckning av aktie genom nyttjande av teckningsoption till  
2,15 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie 2 (MANTEX TO 2) 
pågick under perioden 9 september 2019 till 20 september 2019 och har således 
avslutats. Totalt nyttjades 14 400 teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,10 procent 
av alla teckningsoptioner, för teckning av 14 400 aktier till en teckningskurs om  
2,15 SEK per aktie. Genom de nyttjade teckningsoptionerna tillförs Mantex därmed 
cirka 30 960 SEK före emissionskostnader. Genom nyttjandet av tecknings - 
optionerna ökar antalet aktier i Mantex med 14 400 aktier, från 27 770 020, till 
27 784 420 aktier. Aktiekapitalet ökar med 3 600 SEK, från 6 942 505,25 SEK, till 
6 946 105,25 SEK. Styrelse och ledning har ej nyttjat teckningsoptioner och således 
inte ökat sitt ägande i bolaget. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några 
teckningsoptioner, uppgår utspädningen till 0,05 procent. Nyemissionen blev registre-
rat hos Bolagsverket den 17 oktober 2019.
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Aktien 
Aktien i Mantex handlas sedan 5 maj 2017 på Nasdaq First North. Antal aktier  
uppgår till 27 770 020 aktier med ett kvotvärde om 0,25 kr per aktie. Under perioden 
1 januari till 30 september 2019 har 5 232 044 aktier omsatts till ett värde av  
2 862 tkr, motsvarande cirka 19 procent av totala antal aktier vid slutet av perioden. 
Högsta betalkurs under perioden 1 juli till 30 september 2019 var 0,708 kr (1 juli) och 
lägsta var 0,415 kr (2 augusti). Den 30 september uppgick kursen till 0,49 kr (senast 
betalt).

15 STÖRSTA AKTIEÄGARA Antal Innehav %

Pegroco Holding AB                              9 208 332 33,16

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 676 520 6,04

Allba Holding AB 1 343 969 4,84

Kattson I Sverige AB 1 167 994 4,21

Sip 203, Youplus Assurance 900 000 3,24

Nordnet Pensionsförsäkring AB 705 989 2,54

Wachtmeister, Mattias 675 307 2,43

Fällström, John 465 000 1,67

Gustafsson, Mats 431 000 1,55

Johansson, Håkan 420 000 1,51

Östergård, Mikael 325 500 1,17

Ignjatovic, Marko 325 000 1,17

Gryningskust Holding AB 238 581 0,86

Gerger, Max 204 000 0,73

Olving Södergren, Ann 199 724 0,72

Totalt 15 största ägarna 18 286 916 64,67

Totalt antal aktier 27 770 020

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna kan delas in i mättekniska-, marknadsrelaterade-, rörelserelaterade- och 
finansiella risker. För vidare information se årsredovisning för 2018. Dokumentet finns 
tillgängligt på www.mantex.se. 

Redovisningsprinciper och styrelsens försäkran 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Samma redo-
visningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisning-
en. Från och med tredje kvartalet 2018 så upprättas koncernredovisning för Mantex.

Transaktioner med närstående
Under kvartalet har inga transaktioner med närstående skett.
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Övriga upplysningar 
Händelser efter balansdagens utgång
Tre av Mantex större ägare har kommit överens med bolaget om att ställa upp med 
bryggfinansiering i form av ett lån för att täcka bolagets kostnader fram till dess att 
den nyligen kommunicerade avsiktsförklaringen med industriföretaget Andritz färdig-
förhandlats. Enligt vad som också tidigare kommunicerats bedömer Mantex att en 
slutgiltig överenskommelse mellan bolagen skall vara färdig under det fjärde kvartalet  
i år. 

Det är Mantex delägare Pegroco Invest AB, Kattson i Sverige AB samt Allba  
Holding AB som kommer att ställa upp med ett lån till bolaget om totalt 3 miljoner SEK  
med en löptid på 12 månader och ränta om 9 %. Lånet kommer att fungera som 
bryggfinansiering fram till dess att det slutgiltiga avtalet med Andritz är på plats. 
Den första oktober i år kommunicerade Mantex att bolaget tecknat en avsiktsförkla-
ring med det globala österrikiska industriföretaget Andritz avseende en gemensam 
utveckling av bolagets produkt för röntgenanalys av biomassa, Biofuel Analyzer, för 
bioenergibranschen.  

Avsiktsförklaringen innebär i ett första steg att Andritz finansierar det fortsatta 
utvecklingsarbetet av Biofuel Analyzer upp till de fem månader som Mantex bedö-
mer att det kommer att ta att utveckla färdigt produkten så att den klarar samtliga 
certifieringskrav. Parterna för nu förhandlingar för att få till stånd en mer detaljerad 
slutgiltig överenskommelse vilken i enlighet med tidigare kommunikation beräknas 
vara på plats under det fjärde kvartalet i år. De lån som de båda storägarna nu ställt 
ut för Mantex kommer att finansiera bolaget fram till dess att det slutgiltiga avtalet 
med Andritz blivit klart.
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Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, 
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 

som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kista, den 24 oktober 2019

Mantex AB (publ)

Styrelsen

Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.
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Koncernens rapport över totalresultat – sammandrag

TKR
jul–sep 

2019
jul–sep  

2018
jan–sep 

2019
jan–sep 

2018
Helår 
2018

Nettoomsättning 2 126 905 8 782 2 823 5 461

Aktiverat arbete för egen räkning – – – 1 019 –1 630

Övriga rörelseintäkter 3 33 327 3 212 3 250

Summa 2 129 938 9 109 7 054 7 081

Rörelsekostnader

Handelsvaror –525 –559 –4 765 –1 869 –4 397

Övriga externa kostnader –2 050 –2 507 –9 550 –11 897 –16 424

Personalkostnader –1 524 –2 236 –5 251 –10 162 –12 515

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –77 –80 –95 –310 –282

Övriga rörelsekostnader – 5 –12 –678 –681

Summa rörelsekostnader –4 176 –5 377 –19 673 –24 916 –34 299

Andel från intresseföretag –411 –404 –1 429 –404 –355

Rörelseresultat –2 458 –4 843 –11 993 –18 266 –27 573

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader 3 –101 – –104 –269

Resultat från finansiella poster 3 –101 – –104 –269

Resultat efter finansiella poster –2 455 –4 944 –11 993 –18 370 –27 842

Periodens resultat –2 455 –4 944 –11 993 –18 370 –27 842

Resultat per aktie räknat på resultat  
hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr

Resultat per aktie före utspädning –0,09 –0,36 –0,43 –1,32 –1,85

Resultat per aktie efter utspädning –0,09 –0,34 –0,42 –1,26 –1,77

Antal aktier vid periodens slut 27 770 020 13 885 010 27 770 020 13 885 110 27 770 020

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 27 770 020 13 885 010 27 770 020 13 885 010 15 016 879

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 28 470 020 14 585 010 28 470 020 14 585 010 15 716 879
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Koncernens balansräkning – sammandrag

TKR
30 sep 

2019
30 sep  

2018
Helår 
2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten – 8 540 –

Patent 561 688 652

Andelar i intressebolag 2 020 3 290 3 095

2 581 12 518 3 747

Materiella anläggningstillgångar 2 579 2 061 2 179

Inventarier, verktyg och installationer 2 579 2 061 2 179

Summa anläggningstillgångar 5 160 14 579 5 926

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 402 1 440 2 224

Kundfordringar 429 1 033 404

Övriga fordringar 1 072 589 2 701

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 512 938 2 349

Kassa och bank 552 4 420 14 964

Summa omsättningstillgångar 2 967 8 420 22 642

SUMMA TILLGÅNGAR 8 127 22 999 28 568

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 943 3 471 6 943

Reservfond 1 1 1

Fond för utvecklingsutgifter – 8 540 –

Fritt eget kapital

Överkursfond 107 068 86 794 107 068

Balanserat resultat –98 764 –79 461 –70 922

Resultat –11 993 –13 586 –27 842

Summa eget kapital 3 255 5 759 15 248

Kortfristiga skulder

Kortfristiga låneskulder – 4 000 –

Förskott från kunder – 3 170 5 095

Leverantörsskulder 3 083 1 729 3 058

Övriga skulder 1 399 5 961 1 521

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 390 2 380 3 646

Summa kortfristiga skulder 4 872 17 240 13 320

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 127 22 999 28 568
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond
Fond för ut-

vecklingsutg
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 jan 2018 3 471 1 7 521 86 794 –49 428 –29 015 19 344

Omföring föregående års resultat –29 015 29 015 –

Omföring till fond för utveckling –7 521 20 273 7 521 20 274

Nyemission 3 472 3 472

Årets resultat –27 842 –27 842

Utgående balans 31 dec 2018 6 943 1 – 107 067 –70 922 –27 842 15 248

Omföring föregående års resultat –27 842 27 842

Årets resultat –11 993 –11 993

Utgående balans 30 sep 2019 6 943 1 – 107 068 –98 764 –11 993 3 255
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Koncernens kassaflöde

TKR
jul–sep 

2019
jul–sep 

2018
jan–sep 

2019
jan–sep 

2018
Helår 
2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –2 456 –4 944 –11 993 –18 370 –27 490

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 142 535 1 170 –1 950 –2 431

–2 314 –4 409 –10 823 –20 320 –29 921

Ökning(–)/Minskning(+) av lager –185 –856 1 822 –1 402 –1 330

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 587 –1 750 3 477 –1 828 –2 972

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –823 1 048 –8 448 1 172 329

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –421 –1 558 –3 149 –2 058 –3 973

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 735 –5 967 –13 972 –22 378 –33 894

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – – – –465 8 075

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – – –440 –946 –1 154

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar – – – –1 510 –1 510

Kassaflöde från investeringsverksamheten – – –440 –2 921 5 411

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – 3 000 – 7 000 7 000

Nyemission – – – – 16 745

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 3 000 – 7 000 23 745

Periodens kassaflöde –2 735 –2 967 –14 412 –18 299 –4 738

Likvida medel vid periodens början 3 287 4 370 14 964 19 702 19 702

Likvida medel vid periodens slut 552 1 403 552 1 403 14 964

Nyckeltal per kvartal

TKR
Q3 

2019
Q2 

2019
Q1  

2019
Q4 

2018
Q3  

2018
Q2  

2018
Q1  

2018

Orderingång 0 489 773 538 45 6 503 3 906

Nettoomsättning 2 126 289 6 357 2 638 905 1 319 599

Rörelseresultat (EBIT) –2 458 –7 922 –1 613 –9 428 –4 843 –5 085 –8 498

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 735 –5 262 –5 975 –11 418 –5 967 –6 851 –9 560

Resultat per aktie före utspädning, kr –0,09 –0,29 –0,06 –0,48 –0,36 –0,35 –0,61
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Moderbolagets resultaträkning

TKR
jul–sep  

2019
jul–sep 

2018
jan–sep  

2019
jan–sep 

2018
Helår  
2018

Nettoomsättning 2 126 905 8 782 2 823 5 461

Aktiverat arbete för egen räkning – – – 1 019 –1 630

Övriga rörelseintäkter 3 33 327 3 212 3 250

Summa 2 129 938 9 109 7 054 7 081

Rörelsekostnader

Handelsvaror –525 –559 –4 765 –1 869 –4 397

Övriga externa kostnader –2 050 –2 507 –9 550 –11 897 –16 424

Personalkostnader –1 524 –2 236 –5 251 –10 162 –12 515

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –23 –44 –41 –238 –282

Övriga rörelsekostnader – 5 –12 –678 –690

Summa rörelsekostnader –4 122 –5 341 –19 619 –24 844 –34 308

Rörelseresultat –1 993 –4 403 –10 510 –17 790 –27 227

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader – –101 – –104 –269

Resultat från finansiella poster – –101 – –104 –269

Resultat efter finansiella poster –1 993 –4 504 –10 510 –17 894 –27 496

Periodens resultat –1 993 –4 504 –10 510 –17 894 –27 496



14

Mantex Delårsrapport Q3 2019 Finansiell översikt

Moderbolagets balansräkning

TKR
30 sep 

2019
30 sep 

2018
Helår 
2018

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten – 8 540 –

Patent – – –

Andelar i intressebolag 3 449 3 450 3 450

Andelar i koncernbolag 775 774 774

4 224 12 764 4 224

Materiella anläggningstillgångar 2 579 2 016 2 179

Inventarier, verktyg och installationer 2 579 2 016 2 179

Summa anläggningstillgångar 6 803 14 780 6 403

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 402 2 296 2 224

Kundfordringar 429 610 404

Övriga fordringar 1 072 1 940 2 695

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 512 1 760 2 349

Kassa och bank 502 1 353 14 914

Summa omsättningstillgångar 2 917 7 959 22 586

SUMMA TILLGÅNGAR 9 720 22 739 28 989

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 943 3 471 6 943

Reservfond 1 1 1

Fond för utvecklingsutgifter – 8 540 –

Fritt eget kapital  

Överkursfond 107 068 86 794 107 068

Balanserat resultat –98 418 –72 461 –70 922

Resultat –10 510 –17 894 –27 496

Summa eget kapital 5 084 8 451 15 594

Kortfristiga skulder

Kortfristiga låneskulder – 3 170 5 095

Förskott från kunder 3 083 2 223 3 058

Leverantörsskulder 1 193 5 891 1 597

Övriga skulder 360 3 005 3 646

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 636 14 289 13 396

Summa kortfristiga skulder 9 720 22 739 28 989

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 720 22 739 28 989
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Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 jan 2018 3 471 1 7 521 86 794 –49 428 –29 015 19 344

Omföring föregående års resultat –29 015 29 015 –

Omföring till fond för utveckling –7 521 7 521 –

Nyemission 3 472 20 274 23 746

Årets resultat –27 496 –27 496 

Utgående  balans 31 dec 2018 6 943 1 – 107 068 –70 922 –27 496 15 594

Omföring föregående års resultat –27 496 27 496 –

Årets resultat –10 510 –10 510

Utgående balans 30 sep 2019 6 943 1 – 107 068 –98 418 –10 510 5 084
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Moderbolagets kassaflöde

TKR
jul–sep 

2019
jul–sep 

2018
jan–sep 

2019
jan–sep 

2018
Helår  
2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –1 993 –4 504 –10 510 –17 894 –27 490

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 23 45 41 –2 476 –2 431

–1 970 –4 459 –10 469 –20 370 –29 921

Ökning(–)/Minskning(+) av lager –184 –856 1 822 –1 402 –1 330

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar 544 –1 750 3 435 –1 828 –2 972

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder –1 125 1 048 –8 760 1 172 279

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –765 –1 558 –3 503 –2 058 –4 023

Kassaflöde från den löpande verksamheten –2 735 –6 017 –13 972 –22 428 –33 944

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – – – –465 8 075

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – – –440 –946 –1 154

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar – – – –1 510 –1 510

Kassaflöde från investeringsverksamheten – – –440 –2 921 5 411

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån – 3 000 – 7 000 7 000

Nyemission – – – – 16 745

Kassaflöde från finansieringsverksamheten – 3 000 – 7 000 23 745

Periodens kassaflöde –2 735 –3 017 –14 412 –18 349 –4 788

Likvida medel vid periodens början 3 237 4 370 14 914 19 702 19 702

Likvida medel vid periodens slut 502 1 353 502 1 353 14 914
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Finansiell kalender
HÄNDELSE Datum

Delårsrapport kvartal 3 2019 25 oktober 2019

Bokslutskommuniké 2019 7 februari 2020

Delårsrapport kvartal 1 2020 24 april 2020

Årsredovisning 2019 24 april 2020

Årsstämma 25 maj 2020

Kontakter:
Max Gerger, VD
+46 70 560 02 68
max.gerger@mantex.se

Bo Niveman, CFO
+46 709 46 43 80
bo.niveman@mantex.se

Mangold, Certified Adviser
Telefon: +46 8 5030 1550 
Adress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2, 114 
34 Stockholm 
Org.nr: 556585-1267
Web: www.mangold.se

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgen-
baserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt 
och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energi-
innehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och  
förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och  
effektivisera förbränningen i biokraftverk. 

Om Mantex

Mantex AB (publ), organisationsnummer 556550–8537
Torshamnsgatan 30 F, 164 40 Kista, tel 08 477 04 80

www.mantex.se
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