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De senaste kvartalens resultat visar Heliospectra- 
teamets förmåga att uppnå prognostiserade tillväxtmål 
samtidigt som vi verkställer våra strategiska mål. Detta 
inkluderar nya produktimplementeringar och uppstart av 
tekniska samarbeten.

Under de första nio månaderna av 2018 säkrade vårt  
globala team en försäljningsökning på alla marknader 
och skapade nya intäktsströmmar i och med lanseringen 
av vårt prenumerationsbaserade kontrollsystem helio- 
CORETM. Våra tekniska tjänster har bemötts positivt 
av marknaden som visat starkt intresse. Kunder 
visar ofta sin uppskattning för den plant- och  
belysnings-expertis vi tillhandahåller. Både när det gäller  
att möjliggöra välgrundade inköpsbeslut och för den  
assistans de får för att se till att de uppnår optimala  
resultat med sina Heliospectra-system.

Den värdedrivna innovation som företaget är erkända för 
globalt stärktes ytterligare när vi tog steget att accelerera 
vår senaste produktplattform – vår SIERA-lightbar – till en 
integrerad vertikal odlingslösning. Genom detta initiativ  
arbetar vi proaktivt med en ökande efterfrågan  
frambringad av urbanisering och befolkningstillväxt 
och olika politiska incitament som driver ekonomisk  
diversifiering och resurseffektivisering på våra  
marknader. Vårt nya vertikala odlingssystem, som är  
resultatet av vårt första samarbete med ABB, indikerar 
enastående mätbara resultat för våra kunder. Som  
exempel reducerar det integrerade systemet vattenför-
brukningen med upp till 98% jämfört med konventionella 
metoder. Vidare minskar det avsevärt de kapitalutgifter 
som förknippas med traditionella vertikala odlingsmodel-
ler och eliminerar därmed ett tidigare ekonomiskt hinder 
för denna resurseffektiva odlingsmetod.
 
Tillsammans med ABB har vi genomfört en rad teknis-
ka- och kommersiella workshops för att utforska möjlig-
heter att utveckla vår teknologiplattform och att skapa 
ett gemensamt kunderbjudande. Vårt gemensamma  
fokus är att lösa viktiga utmaningar för våra kunder, 
där begränsningar av elnätet är ett sådant exempel.  
Genom att samarbeta med ABB kan vi tillhandahålla  
elektrifieringslösningar och leverera en helt integrerad 
systemdesign och nyckelfärdig installation till våra 
kundsegment: kommersiella växhus, inomhusodling  
och vertikal odling. En spännande utveckling som 
stärker värdet av Heliospectras lösningar och unika 
position inom jordbruksindustrin. 

Under tredje kvartalet utökade vi ledningsgruppen med 
två nya erfarna kollegor  – Hanna Rüdel och Thorbjörn 
Leu. Thorbjörn ansvarar för att öka företagets globala  
försäljning, marginaler och vinst över tid. Hannas  
kompletterande roll är inriktad på att forma en intern  
organisation för Heliospectras tekniska tjänster och  
stärka det övergripande serviceutbudet för våra globala  
kunder. Deras tillträde understryker och stöder vårt  
företags fortsatta tillväxt.
 
Vi uppnådde under perioden nytt försäljningsrekord med 
en ökad nettoomsättning på 75% jämfört med året innan 
samt ökade orderingången med 35%. Allteftersom vårt 
företag utvecklas attraherar vi allt större kunder. Detta 
kräver att vi är utrustade med leverantörer som kan leve-
rera större volymer mer effektivt. När vi nu går in i Q4 fär-
digställer vi vår övergång till en kontraktstillverkare i norra 
Europa. En partner som säkerställer större volymer med 
skalbar produktionskapacitet i Sverige. En förändring av 
denna kritiska natur tar tid att genomföra, speciellt då vi 
vill säkerställa en hög kvalitet och undvika förseningar för 
att på så sätt göra det smidigt för våra kunder.
 
Varje dag gör vi framsteg genom att vi är trogna våra  
värderingar  – att sätta kunder först samt att tillhandahålla  
marknadsledande innovation, service och kvalitet. Vår  
beprövade strategi kommer att leda till värde för våra  
kunder och aktieägare samt en varaktig avkastning.  
Som alltid tackar jag för ert stöd.

Ali Ahmadian, VD 
Heliospectra AB (publ)

VD:S KOMMENTAR

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),
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VIKTIGA HÄNDELSER

JANUARI – MARS

• Kanadensisk odlare väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar för ny högpresterande  

 odlingsanläggning i östra Kanada. Ordern inkluderar Heliospectras intelligenta LX60 LED-belysningslösning  

 och ordervärdet uppgår till 5,5 miljoner kronor ($ 651 200 USD).

• Heliospectra ställer ut företagets intelligenta LED-belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontroll- 

 system helioCORETM på IPM Essen och Fruit Logistica i Tyskland.

• AcquiFlow, en av Heliospectras Nordamerikanska återförsäljare säkrar order till en av Kanadas ledande  

  producenter av cannabis för medicinskt- och rekreations bruk. Odlaren är lokaliserad i Ontario.  ordervärdet  

 uppgår till 524 000 kronor ($ 63 547 USD).

• Heliospectras återförsäljare Griffin Greenhouse Supplies säkrar stororder åt Heliospectra i Nordamerika.  

 Ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till ca 5,8 miljoner kronor ($ 698 000 USD).  

 Leverans kommer att ske och vara synlig i räkenskaperna under tredje kvartalet 2018.

• Kew Royal Botanic Gardens i Kew och Wakehurst har valt att investera i Heliospectras intelligenta LX60- 

 serie LED-belysningslösningar. Lamporna kommer att installeras i en av Kews plantskolor för tropiska  

 växter, där de kommer att ersätta traditionella natrium lampor (HPS). Ordern är värdera till 1,7 miljoner  

 kronor (£ 150 000 GBP).

APRIL – JUNI

• Heliospectra AB utser Magnus Svensson till ny Chief Financial Officer (CFO), med start den 2a maj 2018.

• Griffin Greenhouse Supplies expanderar New England-anläggning med en andra order på Heliospectras  

 LED-belysningslösningar. Ordern är på Heliospectras E60-serie och värderad till 4,6 miljoner kronor  

 ($ 549 000 USD).

• Griffin Greenhouse Supplies och New England-odlingsanläggning standardiserar på Heliospectra LED- 

 belysningslösning med en tredje order på Heliospectras E60-serie LED-belysningslösning. Ordervärdet är  

 5,7 miljoner kronor ($ 686 510 USD).

• Heliospectra lanserar officiellt helioCORETM företagets nya kontrollsystem som nu är tillgängligt för  

  beställning över hela världen. 

• 5 Leters DOO lägger ny order på Heliospectras LED-belysningslösningar. Företaget bygger ut sin  

 medicin ska cannabisodling i Resen, Makedonien och har valt att standardisera på Heliospectras LED- 

 belysningslösningar. Den nya ordern är på Heliospectras E60-serie och ordervärdet uppgår till 1,5   

 miljoner kronor ($ 179 760 USD).

• ABB och Heliospectra AB sluter samarbetsavtal för Mellanöstern och Afrika. Företagen går samman för  

 att utforska innovativa lösningar för att öka produktiviteten och hållbarheten i kommersiella växthus och i  

  kontrollerade odlingsmiljöer i Mellanöstern och Afrika.
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• Heliospectra AB introducerar nästa generationens lightbar på GreenTech i Amsterdam. 

• 5 Leters DOO utökar sin installation med Heliospectras belysningslösningar. Företaget håller nu på att  

 bygga ut  sin anläggning för medicinskt cannabis i Resen, Makedonien och valt att fortsätta investera i  

 Heliospectra’s E60-serie LED-belysning. Ordervärdet är 1,5 miljoner kronor (USD 184 550)

• Heliospectra meddelar en ny order från Medical 420, en toppmodern medicinsk cannabisanläggning i  

 Makedonien. Odlaren utökar nu sin produktion och väljer att standardisera på Heliospectras LED- 

 belysningslösningar. Ordern värderas till 3,7 miljoner kronor ($ 432 643 USD).

• Heliospectra höll årsstämma den 14e juni 2018. Staffan Gunnarsson utsågs till ny styrelseledamot   

 och Jens Helgesson till ny suppleant.

JULI – SEPTEMBER
• Heliospectra visar upp helioCORE™ samt ny lightbar-serie under Cultivate’18 i Columbus, Ohio.

• Heliospectra AB utökar ledningsgruppen med en vice VD för försäljning och marknadsföring och en vice  

 VD för tekniska tjänster. Hanna Rüdel börjar som vice VD för tekniska tjänster och Thorbjörn Leu som vice  

  VD för försäljning och marknadsföring, med start från augusti 2018.

• Ljusgårda AB investerar i Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar. Företaget beläget i Tibro  

 fokuserar på hållbart, miljömedvetet vertikalt jordbruk. Ordern är på Heliospectras intelligenta ELIXIA  

 LED-belysningslösning och värderas till 1,3 miljoner kronor ($ 143 552 dollar).

• 5 Leters DOO fortsätter utbyggnad med tredje order av Heliospectras LED-belysningslösningar.  

  Företaget fortsätter sin utbyggnad i Resen, Makedonien och lägger därmed en ny order på Heliospectras  

 EOS-serie LED-belysning. Ordervärdet är 1,6 miljoner kronor ($ 179 760 USD).

• Forskningsföretag i Australien väljer Heliospectras innovativa LED-belysningslösningar för cannabis- 

 forskning. Kunden har lagt en order på Heliospectras intelligenta ELIXIA-serie LED-belysningslösning.  

 Ordern värderas till cirka 660 000 kronor ($ 78 000 USD).

• King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), ett privat internationellt universitet beläget  

 vid Röda havet väljer Heliospectra för nytt speed breeding program. Ordern värderas till 540 000 kronor  

 (58 700 USD).

• Danska Cannabis Pharm automatiserar odlingsmiljön med Heliospectras intelligenta LED-belysnings- 

 lösningar och helioCORE™ kontrollsystem. Ordervärdet värderas till 1,4 Mkr (USD 154 000).
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FINANSIELL RAPPORT

OMSÄTTNING OCH RESULTAT JANUARI - SEPTEMBER
Nettoomsättningen uppgick till 34 287 (19 550) KSEK. Rörelseresultatet uppgick till -21 231 (-25 611) KSEK,  

innebärande en negativ rörelsemarginal (neg). Resultat efter skatt var -21 273 (-25 701) KSEK eller -0,61 (-0,73)  

kronor per aktie.

KASSAFLÖDE JANUARI - SEPTEMBER
Rörelsens kassaflöde var -20 798 (-25 955) KSEK. Totalt kassaflöde uppgick till -22 442(-27 764) KSEK.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
För en omfattande, dock ej fullständig sammanfattning av risker, hänvisas till Heliospectras Årsredovisning 2017,  

http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/.

FRAMTIDSUTSIKTER
Lanseringen av helioCORETM i kombination med den installerade basen av vår intelligenta belysningsportfölj, 

främst ELIXIA (tidigare LX-serien), skapar tillväxtmöjligheter genom att generera återkommande intäkter.  

Försäljningsinsats och geografisk expansion kommer att intensifieras ytterligare. Styrelsen lämnar ingen  

kvantifierad prognos för 2018, men sammantaget bedömer styrelsen att bolaget står väl positionerat för såväl 

accelererad försäljning som leverans.

Göteborg den 26 oktober 2018,
Styrelsen

JANUARI - SEPTEMBER
TSEK 2018 2017
ORDERINGÅNG 38 022 28 082 35%
NETTOOMSÄTTNING 34 287 19 550 75%

RÖRELSERESULTAT -21 231 -25 611 17%
RESULTAT FÖRE SKATT -21 273 -25 701 17%

KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN
• BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018  2019-02-22

• DELÅRSREDOGÄRELSE JAN - MAR  4/26/2019

• HELIOSPECTRAS ÅRSMÖTE  6/13/2019
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2018 2017 2017

Belopp i tusental kronor (KSEK) JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Nettoomsättning 34 287 19 550 36 039

Övriga rörelseintäkter 590 604 729

34 877 20 154 36 768

RÖRELSENS KOSTNADER

Handelsvaror -22 459 -11 530 -22 347

Övriga externa kostnader -15 264 -16 690 -22 993

Personalkostnader -16 259 -14 288 -19 476

Av- och nedskrivningar -1 990 -3 257 -4 319

Övriga rörelsekostnader -137 - -722

Rörelseresultat -21 231 -25 611 -33 089

Rörelsemarginal neg neg neg

Summa finansiella poster -42 -90 -82

Resultat före skatt -21 273 -25 701 -33 171

Skatt - - -

Resultat efter skatt -21 273 -25 701 -33 171

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 2018 2017 2017

Belopp i tusental kronor (KSEK) JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Resultat efter finansiella poster -21 273 -25 701 -33 171

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, 
av- och nedskrivningar av tillgångar, 2 170 3 257 4 319

Förändring av rörelsekapital -1 695 -3 511 -659

Rörelsens kassaflöde -20 798 -25 955 -29 511

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 194 -1 359 -2 296

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -450 -450 -500

Periodens kassaflöde -22 442 -27 764 -32 307

Likvida medel vid periodens början 40 633 72 940 72 940

Likvida medel vid periodens slut 18 191 45 176 40 633

2018 2017 2017

NYCKELTAL JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Omsättning per aktie, SEK 0,98 0,56 1,05

Resultat per aktie efter skatt, SEK -0,61 -0,73 -0,94

Rörelsemarginal, % neg neg neg

EBITDA, KSEK -19 241 -22 354 -28 770

EBITDA marginal, % neg neg neg
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KONCERNENS BALANSRÄKNING 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Belopp i tusental kronor (KSEK)

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar 14 430 15 487 14 934

Materiella anläggningstillgångar 856 1 170 1 148

Summa anläggningtillgångar 15 286 16 657 16 082

Varulager 8 207 10 948 7 589

Kortfristiga fordringar 14 226 8 197 10 021

Kassa och bank 18 191 45 176 40 633

Summa omsättningstillgångar 40 624 64 321 58 243

Summa tillgångar 55 909 80 978 74 325

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 27 209 55 773 48 303

Långfristiga skulder 9 950 10 900 10 400

Kortfristiga skulder 18 750 14 305 15 622

Summa eget kapital och skulder 55 909 80 978 74 325

FÖRÄNDRING KONCERNENS EGET 
KAPITAL

2018 2017 2017

Belopp i tusental kronor (KSEK) JAN-SEP JAN-SEP JAN-DEC

Ingående eget kapital 48 303 81 474 81 474

Periodens resultat efter skatt -21 273 -25 701 -33 171

Kursdifferenser 179 - -

Utgående eget kapital 27 209 55 773 48 303

NYCKELTAL 2018-09-30 2017-09-30 2017-12-31

Antal aktier, tusental 35 112 35 112 35 112

Eget kapital/aktie, SEK 0,77 1,59 1,38

Soliditet 49% 69% 65%

Kassalikviditet 173% 373% 324%
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Halvårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 

råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade 

jämfört med de som tillämpades i årsredovisningen för 2017 och som beskrivs i nämnda årsredovisning. Alla 

belopp redovisas i tusental svenska kronor (KSEK) om inget annat anges.

CERTIFIED ADVISER

Redeye AB

Box 7141, 103 87 Stockholm

DEFINITIONER
OMSÄTTNING PER AKTIE   RESULTAT PER AKTIE EFTER SKATT

Nettoomsättning i relation till antal aktier  Resultat efter skatt i relation till antal aktier

RÖRELSEMARGINAL    EBITDA

Rörelseresultat i relation till nettoomsättning Rörelseresultat exkl. av- och nedskrivningar

EBITDA MARGINAL    EGET KAPITAL/AKTIE

EBITDA i relation till nettoomsättning  Eget kapital i relation till antal aktier

SOLIDITET     KASSALIKVIDITET

Eget kapital i relation till totala tillgångar  Kortfristiga fordringar plus likvida medel i relation  

      till kortfristiga skulder
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HELIOSPECTRA I KORTHET
Heliospectra (publ – noterat på Nasdaq OMX First North)  

grundades 2006 och specialiserar sig på intelligent ljusteknologi 

för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter 

baseras på djup kunskap inom växtfysiologi och fotosyntesen  

tillsammans med ett unikt sätt att tillgodogöra modern LED- 

teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat 

expandera på den internationella marknaden. Företaget har 

rest cirka 33 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 

miljoner dollar genom akademiska stipendier. Heliospectra har 

också mottagit ett flertal utmärkelser för sin framtidstänkande  

teknologi. För ytterligare information hänvisas till Heliospectras 

Årsredovisning 2017, http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-fi-

ler/.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Ali Ahmadian, +46 (0)722-036344, ir@heliospectra.com

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.




