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Fortsatt högt tempo mot kommersiella kontrakt
Under fjärde kvartalet tecknade Azelio flera avsiktsförklaringar avseende
produktionsanläggningar med kunder i USA, Afrika och Mellanöstern. Avtalen motsvarar
systeminstallationer med en sammanlagd kapacitet om 184 MW.
Azelios verifieringsprojektet i Marocko installerades enligt tidplan och började producera
el i slutet av fjärde kvartalet 2019. Verifieringsdata från installationen börjar genereras
under första kvartalet 2020. Dessa data är viktiga i arbetet att, tillsammans med kunder
omvandla avsiktsförklaringar till kommersiella order.
Som en förberedelse för kommersialisering och volymproduktion under 2021
genomfördes en nyemission med företrädesrätt för existerande aktieägare. Emissionen
övertecknades och tillförde bolaget 350 mkr under inledningen av 2020.
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Finansiell utveckling koncernen
Kvartal 4: oktober–december 2019

Helår: januari– december 2019

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nettoomsättningen uppgick till 1 670 (1 942) tkr
Rörelseresultatet uppgick till -160 510 (-91 749) tkr
Resultat per aktie före och efter utspädning -3,80 (-3,54) kr
Periodens resultat uppgick till -160 897 (-92 004) tkr
Kassaflödet uppgick till -275 460 (313 011) tkr
Kassa och bank uppgick till 55 634 (331 196) tkr
Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret

•

Intresseförfrågningar ökar till cirka 3 900 MW eller 170
miljarder kronor i potentiellt ordervärde.
Extra bolagsstämma 26 november godkänner emission.
Avsiktsförklaring om projekt i Oman.
Företrädesemission om ca 350 miljoner kronor övertecknas.
Bokslutet upprättas enligt IFRS.

Nettoomsättningen uppgick till 571 (269) tkr
Rörelseresultatet uppgick till -53 357 (-26 337) tkr
Resultat per aktie före och efter utspädning -1,26 (-0,81) kr
Periodens resultat uppgick till -53 487 (-26 372) tkr
Kassaflödet uppgick till -80 441 (252 679) tkr
Kassa och bank uppgick till 55 634 (331 196) tkr

Väsentliga händelser
Kvartal 4: oktober–december 2019
•
•
•
•
•

Avsiktsförklaring tecknades med STELLA Futura och ND
Power om två kommersiella projekt i Afrika.
Avsiktsförklaring tecknades med amerikanska Biodico om
installationer motsvarande 120 MW i Kalifornien.
Ny organisation infördes inför kommersialisering.
Sluttest av pumpsystem som överför värme i energilagret,
utvecklat med schweiziska Egger.
El från solceller medför att verifieringsprojektet i Marocko
öppnar för nya marknader.

•
•
•
•

Efter periodens utgång
•

Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien.

Nyckeltal koncernen
okt-dec
2019

okt-dec
2018

jan-dec
2019

jan-dec
2018

571

269

1 670

1 942

Rörelseresultat, tkr

-53 357

-26 337

-160 510

-91 749

Årets resultat, tkr
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr

-53 487
-1,26

-26 372
-0,81

-160 897
-3,80

-92 004
-3,54

Eget kapital, tkr

710 374

561 717

710 374

561 717

82

85

82

85

-30 232

5 451

-129 853

-35 774

55 634

331 196

55 634

331 196

Nettoomsättning, tkr

Soliditet, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr
Kassa och bank, tkr
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Kommentar från VD
”Det stora gensvar vi möter från olika typer av
kunder visar tydligt att Azelios teknologi för att
lagra förnybar energi uppfattas som ett både
ekonomiskt och miljömässigt attraktiv. Azelio har
ett viktigt bidrag till omställningen mot en mer
hållbar värld.”
– Jonas Eklind, VD
Azelio utvecklades planenligt även under det fjärde kvartalet. Det
var en intensiv period då vi tog flera viktiga steg på vår väg mot
att starta volymproduktion 2021. Det stora gensvar vi möter från
olika typer av kunder visar tydligt att Azelios teknologi för att lagra
förnybar energi uppfattas som både ekonomiskt och miljömässigt
attraktiv. Azelio har ett viktigt bidrag till omställningen mot en
mer hållbar värld.
Årets resultat återspeglar väl att vi följder den plan som lagts för
att Azelio ska kunna kommersialisera produkten och inleda
volymproduktion under kommande år.
Azelio tog ett viktigt steg på denna väg när verifieringsprojektet i
Marocko började producera el enligt tidplan i slutet av fjärde
kvartalet. Azelio har tillsammans med Marockanska Masen
(Moroccan Agency for Sustainable Energy) två enheter
installerade i solkraftparken Ouarzazate Solar Power Station. Ett
motsvarande projekt är även driftsatt i Åmål. Ett
verifieringsprojekt inleds med att systemet optimeras, varefter en
tredje part registrerar driftdata. Om någon förändring behöver
göras efter att denna mätning startat, behöver mätningen startas
om för att ge kontinuerlig mätadata. Mätningen inleds därför inte
direkt vid uppstarten av systemet, utan först då det optimerats
för drift under lokala förhållanden. Detta planeras ske i slutet av
första kvartalet 2020.
Syftet med verifieringen är att ge våra kunder ett underlag för
investering och finansiering av en fullskalig anläggning.
Projektägare behöver verifieringsdata för att kunna låna pengar
eller på annat sätt finansiera sin investering i Azelios produkter.
Verifierade driftsdata är grundläggande för att göra teknologin
belåningsbar. Möjligheten för Azelios kunder att delvis kunna
lånefinansiera sina projekt är viktig för optimal projektekonomi
och därmed konvertering av betydande kundintressen till order.
Projektet i Marocko använder el från solceller för att ladda lagret,
i stället för koncentrerad solenergi via heliostater (speglar) som
planerades initialt. Den nu valda metoden ökar den potentiella
marknaden för Azelio eftersom solceller har en stor och snabbt
växande global spridning, samtidigt som det är en väl etablerad
teknologi som fortsätter falla snabbt i pris. Solceller fungerar
dessutom bättre än heliostater i områden med hög luftfuktighet.
Det gäller bland annat Indien som nu utgör en potentiell marknad
med stora behov av att bygga ut sin energiförsörjning. Azelios
framgångar under senare tid kan illustreras av att de kvalificerade
intresseförfrågningarna ökat med nära 400 procent till 3,9 GW
från
tidigare ca 1 GW. Denna ökning motsvarande ett potentiellt
ordervärde om 170 miljarder kronor från tidigare 50 miljarder.

Användandet av el för laddning av lagret ger ytterligare fördelar
då lagret placeras på marken istället för på ett torn. Härigenom
blir det möjligt att nyttja både el och alstrad värme från lagret.
Det medför ett effektivt nyttjande då systemet kan nå hela 90
procent i total systemverkningsgrad från energi till energi i form
av el och värme.
Hur betydelsefull utvecklingen av teknologin är visas också i de
senaste avsiktsförklaringar som tecknats. De fem Memorandum
of Understandings (MoU) som signerades under det fjärde
kvartalet och efter kvartalets utgång involverar samtliga
uppvärmning av lagret med el producerad av solceller.
Avsiktsförklaringarna har tecknats i USA och på prioriterade
marknader i Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern, och
omfattar system med en sammanlagd kapacitet om cirka 184 MW.
Flera av avtalen har tecknats med projektutvecklingsbolag och
syftar till långsiktiga samarbeten.
Den mest omfattande avsiktsförklaringen avser cirka 120 MW,
motsvarande cirka 9 000 enheter, och tecknades med Biodico Inc
i Kalifornien. Det första projektet väntas tas i drift 2021 och ska
fungera som modell för framtida projekt i Kalifornien. Biodicos
vision är att skapa och möjliggöra miljövänliga anläggningar för
biobränsleproduktion, som drivs lokalt av förnybara resurser.
De högre intäkterna jämfört med 2018 berodde på en ökad
försäljning av reservdelar från tidigare projekt. Kostnaderna
utvecklas enligt plan.
Slutligen vill jag lyfta fram den genomförda kapitalanskaffningen
om cirka 350 miljoner kronor före emissionskostnader, för att
finansiera nästa etapp på vägen mot marknaden. Våra närmaste
satsningar innebär att vi ytterligare stärker sälj- och
marknadsorganisationen, fortsätter att driva utvecklingen i
planerad hög takt och vidareutvecklar produktdesignen mot
kommersialisering och volymproduktion. Vi är mycket glada över
det stora intresset som befintliga och nya aktieägare hade i
nyemissionen som övertecknades, vilket medförde att vi inte
behövde ta emissionsgarantin i anspråk.
Under 2020 fortsätter vi att arbeta enligt den lagda planen. Azelios
mål är att med en betydande orderbok starta volymproduktion
2021 och vi bockar kontinuerligt av viktiga delmål på vägen.
Företaget övervakar situationen för coronaviruset efter
myndigheters rekommendationer, som för närvarande inte har
någon större påverkan.
Jonas Eklind, VD
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Verksamheten

Hållbar energi för alla

En banbrytande lösning

Tillgång till ekonomiskt överkomlig, pålitlig och hållbar energi är
avgörande för att förbättra för miljön och en förutsättning för
ekonomisk tillväxt. Men fördelningen av förnybar energi är skev
och på många platser i världen är tillgången bristfällig, där elnät
helt saknas eller är instabila.

Lösningen lagrar energi i form av värme i ett aluminiumlager
bestående av återvunnen aluminium. Värmen kan sedan
omvandlas till el på begäran via en Stirlingmotor, och även
leverera värme till 55 - 65 grader Celsius. Värmen kan användas
som till exempel industrivärme eller fjärrvärme. Systemet är
modulbaserat och kostnadseffektivt från 100 kW till 100 MW och
kan förse till exempel sjukhus, fabriker, gruvor eller ett mindre
samhälle med förnybar energi.

Azelio har en lösning som kan ge förnybar kraft till alla. Lösningen
lagrar energi från sol och vind och gör den sedan tillgänglig som
el eller värme dygnet runt till en mycket konkurrenskraftig
kostnad.

I steget från innovation till industrialisering
En stor och växande marknad
Med effektiv lagring av förnybar energi utanför stabila elnät
adresserar Azelio en mycket stor och snabbt växande marknad.
Idag lever en miljard människor utanför elnät och dubbelt så
många i områden med instabila elnät. Sedan Azelio framgångsrikt
demonstrerade teknologin 2018 har bolaget erhållit kvalificerade
intresseförfrågningar på över 3,9 GW motsvarande 170 miljarder
kronor i ordervärde.

Efter den framgångsrika publika demonstrationen av tekniken
2018 följer Azelio en tydlig plan för att industrialisera och
kommersialisera sin innovation globalt och därmed lägga
grunden för ett betydande nytt svenskt industriföretag. Steget
från innovation till industrialisering tas tillsammans med stora
väletablerade globala partners.
Nästa stora milstolpe för bolaget är att verifiera systemet, vilket
görs i en av världens största solparker i Marocko. Parallellt ska
ytterligare ett viktigt verifieringsprojekt startas tillsammans med
Masdar och Khalifa University i Abu Dhabi. Dessa verifieringar ska
bana väg för mindre projekt under 2020 och möjliggöra start av
volymproduktion 2021.
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Väsentliga händelser
Kvartal 4: oktober - december 2019
Avsiktsförklaring om två kommersiella projekt i Afrika
Azelio
slöt
två
avsiktsförklaringar
(Memorandum
of
Understanding), ett med det svenska företaget STELLA Futura och
ett med det svenska företaget Nordic Distributed Power AB (ND
Power), om två kommersiella anläggningar på 50 kW vardera med
planerad driftstart tredje kvartalet 2020. Syftet med dessa
anläggningar är att demonstrera Azelios teknologi inför
kommande projekt med STELLA Futura och ND Power på den
afrikanska marknaden. Både STELLA Futura och ND Power har
flera projekt i pipeline mellan 2021 och 2023 där Azelios teknologi
kan användas. Totalt omfattar avsiktsförklaringarna installationer
om 6,5 MW respektive 7,55 MW av Azelios energilagring.

Avsiktsförklaring om installationer om 120 MW i
Kalifornien
Azelio tecknade en avsiktsförklaring med det amerikanska
företaget BIODICO INC (Biodico) om ett projekt i Atascadero,
Kalifornien. Avtalet avser ett samarbete om en Installerad
kapacitet på cirka 120 MW av Azelios energilagringsteknik på den
amerikanska marknaden fram till 2024. Kapaciteten fördelar sig
med 13 kW 2021, 15 MW 2022, 35 MW 2023 och 70 MW 2024. Kapaciteteten motsvarar cirka 9 000 enheter av Azelios system.

Ny organisation införs för kommersialisering
Azelio förändrade organisationen för att förbereda bolaget för
den fas i bolagets utveckling som steget till kommersialisering
utgör. Jonas Wallmander, tidigare VP Partners & Collaborations,
tillträdde som Executive VP. Nytt Executive team utgörs av Jonas
Eklind, CEO, Kennet Lundberg, CFO och Jonas Wallmander,
Executive VP. Den utökade ledningsgruppen för Azelios
energilagring (Stirling TES) utgörs av VP Operations Peter
Gabrielsson, VP Manufacturing Ingemar Hagberg, VP Development
Jonas Karlsson, CTO Torbjörn Lindquist, VP Business Development
Ralf Wiesenberg. Jan Svensson tillträder som VP Stirling OEM och
får därmed ansvar för utvärdering av Azelios gasaffär. Den nya
organisationen gäller från och med den 1 oktober 2019.

Sluttest av pumpsystem
Tillsammans med schweiziska företaget Emile Egger & Cie SA
(Egger) har Azelio utvecklat ett unikt pumpsystem som pumpar
natrium vid hög temperatur för överföring av värme i Azelios
energilager. Pumpsystemet har fungerat väl i kontrollerade
utvecklingsmiljöer och i oktober inleddes sluttestestet, ett
livslängdstest om 4 000 timmar under verklighetstrogna
omständigheter.

Verifiering i Marocko öppnar nya marknader
Beslut fattades att Azelios verifieringsprojekt i Marocko ska
använda el från solceller (PV) för att ladda bolagets
egenutvecklade energilager.
Det medför flera fördelar, bland annat ökar antalet adresserbara
marknader till att omfatta länder med bra förhållanden för
solceller, men otillräckliga förhållanden för koncentrerad
solenergi (CSP), exempelvis Indien. Lagret kan också laddas med
el från vindkraft eller anslutas till ett elnät för effektbalansering,
vilket passar i norra Europa och i delar av USA. Den totala
systemeffektiviteten kan uppgå till hela 90 procent från energi till
energi då lagret placeras på marken och genererar både
elektricitet och alstrad värme till en temperatur om ca 55–65
grader Celsius.

Intresseförfrågningar ökar till 170 miljarder kronor
Efter demonstrationen av energilagringslösningen i juni 2018
ökade intresset från potentiella kunder markant. I december 2018
hade Azelio mottagit intresseförfrågningar från potentiella
kunder
som
efter
kvalificering
utifrån
specifika
bedömningskriterier uppgick till ca 1 GW, motsvarande upp till 50
miljarder kronor i potentiellt ordervärde.
Den utökade energilagringslösningen med laddning även
genom elektricitet har föranlett bolaget att anpassa
sina
bedömningskriterier.
Efter
ny
genomgång
av
intresseförfrågningarna
tillsammans
med
nya
intresseförfrågningar har det bedömda värdet av intresseförfrågningarna ökat till cirka 3,9 GW, vilket motsvarar upp till 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde. Noterbart är att dessa
intresseförfrågningar inte utgör order, eller indikationer på order,
och att antalet intresseförfrågningar överstiger bolagets
förväntade produktionskapacitet under de kommande fem åren.
Därtill avser delar av intresseförfrågningarna geografier där
bolaget inte planerar att bedriva verksamhet under de
kommande fem åren.

Företrädesemission om 350 miljoner kronor
En extra bolagsstämma den 26 november gav styrelsen mandat
att genomföra en nyemission om ca 350 miljoner kronor.
Azelio genomförde en företrädesemission om ca 350 miljoner
kronor före emissionskostnader. Emissionen övertecknades
genom att totalt 72 procent av emissionen tecknades med stöd av
teckningsrätter och resterande del tecknades utan stöd av rätter.
Resultat från emissionen meddelades den 30 december och
likviden inflöt i januari 2020.
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Avsiktsförklaring om projekt i Oman

Övergång till IFRS

Azelio och det omanska företaget Al Mashani tecknade en
avsiktsförklaring (MoU) om att etablera ett mindre projekt i Oman.
Syftet med installationen är att demonstrera Azelios system i en
verklig kommersiell miljö samt att starta ett bredare införande av
Azelios teknologi i landet i samarbete med Al Mashani för
sammanlagda tilltänkta projekt motsvarande totalt ca 25 MW
mellan 2021 och 2024.

Detta är Azelios första rapport enligt IFRS. I samband med bytet
av redovisningsstandard har samtliga jämförelsetal för
motsvarande period föregående år räknas om enligt IFRS. Särskild
påverkan vid övergången får IFRS 16 ”Leasingavtal” vid
övergången. Se not 8 för mer information.

Första elen från verifieringsprojekt i Marocko
Azelios verifieringsprojekt i en av värdens största solparker Noor
Power Station i Marocko levererade den första elen planenligt
före årsskiftet. Verifieringen av Azelios teknologi för energilagring
och produktion av hållbar och styrbar el dygnet runt, är ett viktigt
steg i Azelios industrialisering. Syftet med verifieringsprojektet är
att generera data som visar teknologins prestanda i en verklig
miljö. Detta ger kunder ett i energibranschen sedvanligt underlag
som kan användas för att bedöma lönsamheten i projekt samt
också söka finansiering för dem.

Efter periodens utgång
Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien
Azelio tecknade en avsiktsförklaring (MoU) med Hussein Atieh &
Sons Co. (HAE), om att tillsammans under fjärde kvartalet 2020
sätta upp ett småskaligt projekt i Jordanien. Projektet är avsett att
bana väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energilagringsteknik i Jordanien motsvarande ca 25 MW fram till 2023.
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Finansiell utveckling koncern
Kvartal 4: oktober – december 2019

Helår: januari – december 2019

Intäkter, kostnader och resultat

Intäkter, kostnader och resultat

Rörelsens intäkter
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 571 (269) tkr.
Ökningen beror till stor del på ökad försäljning av reservdelar.
Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 39 696 (25 106) tkr
för kvartalet.

Rörelsens intäkter
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 670 (1 942) tkr. Den
minskade omsättningen förklaras av att bolaget ändrat inriktning
och fokuserar på att utveckla en lösning för lagring av förnybar
energi. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 130 891
(66 392) tkr för året.

Rörelsens kostnader
Kostnaderna under fjärde kvartalet uppgick till -93 688 (-52 342)
tkr. Ökningen är till stor del hänförlig till ökade råvarukostnader
och konsultkostnader.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Bolaget har skrivit ner värdet på vissa aktiverade
projektkostnader som har nedprioriterats eller avvecklats med
1 908 (-) tkr.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -53 357 (-26 337) tkr.
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till
-129 (-35) tkr och bestod i huvudsak av ränteintäkter,
räntekostnader och liknande resultatposter.
Periodens resultat
Fjärde kvartalets resultat uppgick till -53 487 (-26 372) tkr.
Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,26 kr.

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under
perioden till -30 232 (6 405) tkr. Kassaflöde från
finansieringsverksamheten var -4 339 (272 167) tkr.
Investeringar
Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet
med -45 871 (-25 893) tkr, främst aktiverad utveckling.
Finansiell ställning
Likvida medel uppgick per den 31 december till 55 634 (331 196)
tkr. Företrädesemissionen som initierades under fjärde kvartalet
slutfördes under första kvartalet 2020, varvid nya aktier emitterats
och medel influtit till bolaget.
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 710 374 (561 717) tkr
eller 16,77 (21,62) SEK per aktie. Soliditeten var vid samma tidpunkt
82 (85) procent vid utgående balans.

Rörelsens kostnader
Kostnaderna under perioden uppgick till -293 751 (-162 090) tkr.
Ökningen är till stor del hänförlig till personal-, råvaru- och
konsultkostnader.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Bolaget har beslutat att skriva ner värdet på vissa aktiverade
projektkostnader som har nedprioriterats eller avvecklats under
perioden med 13 331 (-) tkr.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -160 510 (-91 749) tkr.
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till -386
(-255) tkr och bestod i huvudsak av ränteintäkter, räntekostnader
och liknande resultatposter.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -160 897 (-92 004) tkr. Resultatet
per aktie före och efter utspädning uppgick till -3,80 kr.

Kassaflöde och investeringar
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under
perioden till -129 853 (-32 254) tkr. Kassaflöde från
finansieringsverksamheten var -6 352 (412 765) tkr och är
hänförlig till nyemissioner.
Investeringar
Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet
med -139 256 (-67 500) tkr, främst aktiverad utveckling.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid perioden utgång till
21 174 tkr bestående av 42 347 495 aktier. Efter balansdagen
registrerades en företrädesemission som ökade aktiekapitalet till
45 876 tkr och antalet aktier med 49 405 405 aktier till 91 752 900
aktier.
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De största aktieägarna 13 januari
Namn

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Ägarandel i %

Blue Marlin AB / Kent Janér
Back in Black Capital Ltd
UBS Switzerland AG, W8IMY
Deutsche Bank (Suisse) S.A, W8IMY
Ilija Batljan
Goldman Sachs International Ltd,
W8IMY
Byggmästare AJ Ahlström Fastighet
BNP Paribas Sec Serv Luxemburg,
W8IMY

19,1
7,1
4,9
4,5
3,6
3,3
2,7
2,4

Teckningsoptioner
Vid periodens utgång fanns 40 026 667 teckningsoptioner, varav
400 000 är under registrering, utställda av åtta olika serier med
lösenpriser från SEK 10 till SEK 130. Vid full konvertering av
ovanstående teckningsoptioner kommer antalet aktier att öka
med 4 596 667 stycken.

Aktien
Aktien stängde vid periodens utgång 31 december 2019 på
12,00 kr, 7,7 procent under kursen ett år tidigare (13,00 kr).

Närståendetransaktioner
Under fjärde kvartalet har ett belopp uppgående till 833 tkr (1 353
tkr) avseende levererade tjänster i samband med bolagets
demonstrationsanläggning i Ouarzazate, Marocko, skuldförts i
räkenskaperna. För helåret 2019 uppgick beloppet till 12 740 tkr
(1 353 tkr) Motpart är det statligt styrda Masen. Masen innehar
16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant
i styrelsen för bolaget. Totalt uppgår de upplupna kostnaderna till
14 093 tkr (1 353 tkr). Villkoren för dessa utförda tjänster sker på
marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget
Nettoomsättningen för moderbolaget för fjärde kvartalet uppgick
till 571 tkr (269 tkr). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick
till -52 179 tkr (-25 239 tkr). Periodens resultat för fjärde kvartalet
uppgick till -53 562 tkr (-28 226 tkr). Totala kassaflödet uppgick
under fjärde kvartalet till -80 725 tkr (252 315 tkr). Eget kapital vid
periodens utgång uppgick till 717 500 tkr (567 274 tkr).

Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av aktiverade
utvecklingskostnader och lager förutsätter att den affärsplan som
tagits fram följs. Styrelsen bedömer att de förväntade framtida
försäljningsvolymerna är så pass omfattande att de diskonterade
kassaflödena från dessa med god marginal kan rättfärdiga
nuvarande värderingar. Styrelsen bedömer att sannolikheten är
god att genomföra affärsplanen och att aktiverade
utvecklingskostnader sannolikt kommer att leda till framtida
ekonomiska fördelar. Av bolagets aktiveringar av utvecklingskostnader har dessa gjorts inom olika teknologier. Samtliga är
dock kopplade till Stirling-motorn och energilagret, vilka är de
teknologier som bolaget byggt sin verksamhet på. Utvecklandet
av gasmotorn har enligt styrelsen varit en förutsättning för
nuvarande motor, till följd av tekniska synergier. Till följd av det
nära sambandet mellan de tekniska lösningarna avgränsas inte
maskinerna som separata kassagenererande enheter. Motorn är
en vidareutveckling av tidigare teknologi och därmed har inga
nedskrivningar gjorts avseende utvecklingskostnader för tidigare
versioner. Däremot har utrangeringar samt avsättningar löpande
gjorts för de delar som varit unika för tidigare versioner av
produkterna.
Styrelsen fattade beslut på bolagstämmans bemyndigande om att
genomföra en företrädesemission i slutet av december 2019.
Emissionen övertecknades och registrerades i januari 2020 och
Bolaget tillfördes i samband med emissionen 350 miljoner kronor
före emissionskostnader. Styrelsens uppfattning är att
emissionen säkerställer kapitalbehovet i enlighet med upprättad
affärsplan och likviditetsplan väl in i tredje kvartalet 2020.
Styrelsen bedömer att ytterligare kapitaltillskott kommer att vara
nödvändig under 2020 för att finansiera bolagets industrialisering
och kommersialisering, inklusive produktionsfaciliteter. Detta
arbete har inletts och därför är det styrelsens uppfattning att det
finns ett stort intresse för bolagets teknologi både bland
investerare samt potentiella kunder, och att bolaget har en stark
ägarkrets. Förutsättningarna för att genomföra framtida
expansiva finansieringsplan bedöms därför som goda.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.
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Finansiella rapporter
Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Belopp i tkr

Not

okt-dec
2019

okt-dec
2018

jan-dec
2019

jan-dec
2018

Intäkter
571

269

1 670

1 942

39 696

25 106

130 891

66 392

64

629

680

2 007

40 330

26 005

133 241

70 341

-5 975

-3 943

-7 794

-7 758

Övriga externa kostnader

-47 560

-25 020

-143 590

-61 690

Personalkostnader

-32 143

-18 402

-106 450

-72 961

-7 860

-4 881

-35 599

-19 467

-150

-96

-318

-215

Summa rörelsekostnader

-93 688

-52 342

-293 751

-162 090

Rörelseresultat

-53 357

-26 337

-160 510

-91 749

Nettoomsättning

4

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Kostnader
Råvaror och förnödenheter

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

164

106

434

403

-294

-141

-821

-658

-129

-35

-386

-255

-53 487

-26 372

-160 897

-92 004

0

0

0

0

-53 487

-26 372

-160 897

-92 004

Övrigt totalresultat:
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska
verksamheter

141

-105

-304

-91

Övrigt totalresultat

141

-105

-304

-91

-53 346

-26 477

-161 201

-92 095

okt-dec
2019

okt-dec
2018

jan-dec
2019

jan-dec
2018

-1,26

-0,81

-3,80

-3,54

Genomsnittligt antal aktier

42 347 495

32 627 040

42 347 495

25 983 794

Antal aktier vid periodens utgång

42 347 495

42 347 495

42 347 495

42 347 495

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

Summa totalresultat för perioden

Resultat per aktie före och efter utspädning

6
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Finansiella rapporter
Koncernens rapport över finansiell ställning
31 dec
2019

31 dec
2018

1 jan
2018

Tecknat ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar

350 778

0

0

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

398 721

291 224

237 600

0

1 353

0

398 721

292 577

237 600

3 303
16 169

987
6 798

1 218
9 670

19 472
418 193

7 785
300 361

10 888
248 488

21 707

13 019

16 698

4 351
713

8 809
618
9 427

11 091
3 529
14 620

69
919
515
2 743
331 196
344 869

1 208
715
2 667
735
18 020
37 964

658 249

303 150

710 374

21 174
1 291 971
-91
-751 337
561 717

9 753
890 605
0
-663 212
237 146

22 755
14 107
36 862

22 850
9 690
32 541

22 990
12 618
35 608

0
37 018
7 302
0
2 078
71 946

0
34 332
3 074
0
8 828
17 757
63 991

218
5 309
3 738
71
10 190
10 871
30 396

658 249

303 150

Belopp i tkr

Not

TILLGÅNGAR

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Nyttjanderättstillgångar

8

Varulager
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager

5 065

Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

50
1 273
9 152
3 728
55 634
74 901
865 580

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Summa eget kapital

45 876
1 577 096
-395
-912 204

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Leasingskulder
Summa långfristiga skulder

8

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Leasingskulder
Avsättningar
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

118 344
865 580
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Finansiella rapporter
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i tkr
Ingående balans per
1 januari 2018

Not

Aktiekapital

Pågående
nyemission

10

9 753

0

Övrigt tillskjutet
kapital
890 605

Reserver

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

0

-663 212

237 146

-92 004

-92 004

Periodens resultat
-91

Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för
perioden

9 753

0

890 605

-91

-91
-755 217

145 050

3 280

416 067

600

600

-91

-751 337

561 717

Balanserat
resultat inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

Transaktioner med aktieägare
11 420

Nyemission
Premier för utfärdade
teckningsoptioner
Utgående balans per
31 december 2018

Belopp i tkr
Ingående balans per
1 januari 2019
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat för
perioden

Not

401 366

21 174

0

1 291 971

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Övrigt tillskjutet
kapital

Reserver

21 174

0

1 291 971

-91

-751 337

561 717

-160 897

-160 897

-304
21 174

1 291 971

-395

-304
-912 233

400 516

Transaktioner med aktieägare
24 703

Pågående nyemission
Nyemission
Premier för utfärdade
teckningsoptioner
Utgående balans per
31 december 2019

21 174

24 703

282 397

307 100

2 728

2728

1 577 096

-395

29

29

-912 204

710 374
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Finansiella rapporter
Koncernens rapport över kassaflöden
okt-dec
2019

okt-dec
2018

jan-dec
2019

jan-dec
2018

-53 487

-26 372

-160 897

-92 004

11 959

8 228

42 135

22 549

0

-313

0

-227

-41 527

-18 457

-118 762

-69 683

Ökning (-)/minskning (+) av varulager

11 262

-405

-587

3 532

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar

-7 457

-95

-16 672

-257

Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder

7 490

25 363

6 168

34 154

-30 232

6 405

-129 853

-32 254

Belopp i tkr

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet
Betalda inkomstskatter
Kassaflöde från löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-6 175

-787

-15 820

-1 108

-39 696

-25 106

-123 436

-66 392

0

0

0

0

-45 871

-25 893

-139 256

-67 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-2 520

272 907

208

416 067

Likvid från sålda teckningsoptioner

0

353

29

600

Upptagna lån

0

0

0

0

-1 819

-954

-6 494

-3 765

Nyemission

Amortering leasingskuld

0

-140

-95

-140

-4 339

272 167

-6 352

412 765

Periodens kassaflöde

-80 441

252 679

-275 460

313 011

Likvida medel vid periodens början

136 140

78 498

331 196

18 020

-64

18

-101

165

55 634

331 196

55 634

331 196

Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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Finansiella rapporter
Moderbolagets resultaträkning
Belopp i tkr

Not

okt-dec
2019

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning

jan-dec
2019

jan-dec
2018

571

269

1 670

1 942

39 696

25 106

130 891

66 392

Övriga rörelseintäkter

Råvaror och förnödenheter

okt-dec
2018

64

629

680

2 007

40 330

26 005

133 241

70 341

-5 975

-3 943

-7 794

-7 758

Övriga externa kostnader

-49 257

-25 644

-149 552

-64 720

Personalkostnader

-31 161

-17 667

-103 142

-69 770

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

-5 967

-3 894

-28 876

-15 530

-150

-96

-318

-215

Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader

-92 509

-51 243

-289 681

-157 992

Rörelseresultat

-52 179

-25 239

-156 441

-87 651

-1 431

-1 351

-5 620

-6 865
-1 683

Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

0

-1 683

0

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

159

104

442

395

Räntekostnader och liknande resultatposter

-111

-57

-314

-289

Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

-1 383

-2 987

-5 491

-8 442

-53 562

-28 226

-161 932

-96 093

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

0

0

0

0

-53 562

-28 226

-161 932

-96 093

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat för perioden.
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Finansiella rapporter
Moderbolagets balansräkning
31 dec
2019

31 dec
2018

1 jan
2018

Tecknat ej inbetalt kapital

350 778

0

0

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

398 721

291 224

237 600

0

1 353

0

398 721

292 577

237 600

Belopp i tkr

Not

TILLGÅNGAR

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

3 303

987

1 218

16 169

6 796

9 653

19 472

7 783

10 871

50

50

5 513

418 243

300 410

253 985

4 351

8 809

11 091

713

618

3 529

5 065

9 427

14 620

Varulager
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kundfordringar

50

69

1 208

Fordringar hos koncernföretag

6 667

0

1 645

Aktuell skattefordran

1 273

919

715

9 090

368

2 547

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

4 393

3 041

860

53 349

330 061

14 245

79 886

343 884

35 840

848 908

644 294

289 824

Aktiekapital

21 174

21 174

9 753

Pågående nyemission

24 703

0

0

346 140

222 291

157 252

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fond för utvecklingsavgifter
Överkursfond
Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital

1 577 096

1 291 971

890 605

-1 253 913

-968 161

-810 910

715 200

567 274

246 700

0

0
0

71
71

22 850
22 850

22 990
22 990

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

0

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

22 755
22 755

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

0

218

37 018

34 332

5 309

1 988

2 081

3 666

71 946

17 757

10 871

110 953

54 170

20 063

848 908

644 294

289 824
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Noter
Not 1

Allmän information

Azelio AB (publ) (”Azelio”), org nr 556714-7607 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i Göteborg med adress
Lindholmsplatsen 1, 417 56 Göteborg, Sverige.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgift inom parantes avser jämförelseperioderna.
Not 2

Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat anges.
2.1 Grund för rapporternas upprättande
Koncernredovisningen för Azelio har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för
koncerner, samt International Financial Reporting Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS) sådana de
antagits av EU. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen.
Denna delårsrapport är Azelio första rapport som upprättas i enlighet med IFRS. Koncernredovisningen har upprättats enligt
anskaffningsvärdemetoden. Historisk finansiell information har räknats om från den 1 januari 2018 vilket är datum för övergång till
redovisning enligt IFRS. Förklaringar till övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS och vilka effekter
omräkningen har haft på rapporter över totalresultat och eget kapital redogörs för i not 8.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar
en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för
koncernredovisningen anges i not 3.
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen. Tillämpningen av RFR 2 innebär att
moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2.
Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några effekter på resultat- och balansräkningen, eget
kapital eller kassaflöde för moderföretaget.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål.
Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av moderföretagets redovisningsprinciper. De områden som
innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig
betydelse för årsredovisningen anges i koncernredovisningens not 3.
2.1.1 RFR 2 Redovisning för juridiska personer
Moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges nedan:
Uppställningsformer
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Rapport över förändring av eget kapital följer också
koncernens uppställningsform men ska innehålla de kolumner som anges i ÅRL. Vidare innebär det skillnad i benämningar, jämfört med
koncernredovisningen, främst avseende finansiella intäkter och kostnader och eget kapital.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas
förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.
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När det finns en indikation på att andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det
redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.
Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde. Inom efterföljande perioder kommer
finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det
lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Dock måste moderbolaget tillämpa nedskrivningsreglerna i IFRS 9 och vid varje
balansdag bedömer moderföretaget om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivning för räntebärande finansiella
tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta.
Nedskrivningsbeloppet för övriga finansiella anläggningstillgångar fastställs som skillnaden mellan det redovisade värdet och det
högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på
företagsledningens bästa uppskattning).
Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas
som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.
Fond för utvecklingsutgifter
Utgifter för företagets eget utvecklingsarbete som tas upp som immateriella anläggningstillgångar överförs med motsvarande belopp
från fritt eget kapital till en fond för utvecklingsutgifter.
Låneutgifter
Utgifter för företagets lån kostnadsförs.
2.1.2 Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av koncernen
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som publicerats men ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på
koncernen.
2.2 Koncernredovisning
2.2.1 Grundläggande redovisningsprinciper
Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den exponeras
för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i
företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till
koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag utgörs av
verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som
emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad
köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på
förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade
företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets
identifierbara nettotillgångar.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår och redovisas i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.
Goodwill värderas initialt som det belopp varmed den totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav utan bestämmande
inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om köpeskillingen är lägre än verkligt
värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i periodens resultat.
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Vinster och
förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna
för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
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2.3 Segmentsrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som lämnas till den högste verkställande
beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av
rörelsesegmentens resultat. Azelios verkställande direktör utgör koncernens högste verkställande beslutsfattare. Azelio har identifierat
ett rörelsesegment vilket utgör koncernens verksamhet som helhet. Bedömningen baseras på att verksamheten som helhet regelbundet
granskas av den verkställande direktören som underlag för beslut om fördelning av resurser och bedömning av dess resultat.
2.4 Omräkning av utländsk valuta
2.4.1 Funktionell valuta och rapporteringsvaluta
De olika enheterna i koncernen har den lokala valutan som funktionell valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta som
används i den primära ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen används svenska
kronor (SEK), som är moderföretagets funktionella valuta och koncernens rapportvaluta.
2.4.2 Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen.
Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och
skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i rapport över resultat och övrigt totalresultat.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapport över resultat och övrigt totalresultat som
finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och – förluster redovisas i posten ”Övriga rörelsekostnader” respektive
”Övriga rörelseintäkter” i rapport över resultat och övrigt totalresultat.
2.4.3 Omräkning av utländska koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens
rapportvaluta. Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas från utlandsverksamhetens funktionella valuta till
koncernens rapporteringsvaluta, svenska kronor, till den valutakurs som råder på balansdagen. Intäkter och kostnader för var och en
av resultaträkningarna omräknas till svenska kronor till den genomsnittskurs som förelegat vid varje transaktionstidpunkt.
Omräkningsdifferenser som uppstår vid valutaomräkning av utlandsverksamheter redovisas i övrigt totalresultat.
2.5 Intäktsredovisning
En intäkt redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten. Grundprincipen är att koncernen redovisar en
intäkt på det sätt som bäst speglar överföringen av kontrollen av den utlovade varan eller tjänsten till kunden. Denna redovisning i
koncernen sker med hjälp av en femstegsmodell som appliceras på alla kundkontrakt;
- Identifiera kontraktet med kunden
- Identifiera de olika prestationsåtagandena i kontraktet
- fastställa transaktionspriset
- fördela transaktionspriset på prestationsåtaganden
- redovisa en intäkt när ett prestationsåtagande uppfylls
Med hjälp av ovanstående femstegsmodell har koncernens prestationsåtagande befunnits utgöras av stirlingmotor och serviceåtagande.
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och tjänster i koncernens löpande
verksamhet. Intäkter redovisas exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning.
Nedan framgår de redovisningsprinciper som koncernen tillämpar för prestationsåtagandena stirlingmotor och serviceåtagande.
2.5.1 Försäljning stirlingmotor
Koncernen tillverkar och säljer stirlingmotorer. Försäljningen redovisas som intäkt när kontrollen för varorna överförs, vilket inträffar
när varorna levereras till kunden. Leverans sker när varorna har transporterats till den specifika platsen, riskerna för föråldrade eller
förkomna varor har överförts till kunden och kunden har antingen accepterat varorna i enlighet med avtalet, tidsrymden för
invändningar mot avtalet har gått ut, eller koncernen har objektiva bevis för att alla kriterier för acceptans har uppfyllts. Intäkten från
försäljningen av stirlingmotorer redovisas baserat på priset i avtalet och intäkten redovisas endast i den utsträckning som det är mycket
sannolikt att en väsentlig återföring inte uppstår. Kredittid på utställda fakturor är i normalfallet 30 dagar. Ingen finansieringskomponent
bedöms föreligga vid försäljningstidpunkten.
2.5.2 Försäljning av serviceåtaganden
Koncernen tillhandahåller tjänster till fast pris i form av serviceåtaganden. Intäkten från de levererade tjänsterna redovisas över tid i
takt med att fördelar erhålls av kunden. För avtal till fast pris, redovisas intäkten baserat på hur stor andel av den totala överenskomna
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tjänsten som levererats under räkenskapsåret då kunden erhåller och utnyttjar tjänsterna vid samma tidpunkt. Detta avgörs baserat på
den faktiska nedlagda arbetstiden jämfört med den totala förväntade arbetstiden för uppdraget.
Uppskattningar gällande intäkter, kostnader eller färdigställandegraden av projekt revideras om omständigheterna förändras. Ökningar
eller minskningar i bedömda intäkter eller kostnader som är beroende på en ändrad uppskattning redovisas i rapport över resultat och
övrigt totalresultat i den period som omständigheterna som gav anledning till revisionen blev kända för ledningen.
I fastprisavtal betalar kunden det överenskomna priset vid överenskomna betalningstidpunkter. Om tjänsterna som Azelio levererat
överstiger betalningen, redovisas en avtalstillgång. Om betalningarna överstiger de levererade tjänsterna, redovisas en avtalsskuld. Om
avtalet är på löpande räkning baserat på pris per timme, redovisas intäkten i den utsträckning Azelio har rätt att fakturera kunden.
Kunder faktureras månadsvis och ersättningen ska betalas vid fakturering.
2.5.3 Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.6 Leasing
Koncernen leasar lokaler, lastbil, truck och IT-tjänster. Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter och en motsvarande skuld, den
dagen som den leasade tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av
skulden och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden ska fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas
med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Nyttjanderätten skrivs av linjärt
över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd.
Tillgångar och skulder som uppkommer från leasingavtal redovisas initialt till nuvärde av framtida leasingavgifter diskonterat med
marginell låneränta, med justeringar enligt nedan. Då det är första rapporten enligt IFRS har samtliga nyttjanderätter värderats till
leasingskuldens värde, med justering för förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalen per 2018-01-01.
Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar:
• fasta avgifter
• variabla leasingavgifter som beror på ett index eller räntenivå
Leasingbetalningarna diskonteras med den marginella låneräntan.
Tillgångarna med nyttjanderätt värderas till anskaffningsvärde och inkluderar följande:
• den initiala värderingen av leasingskulden,
• betalningar gjorda vid eller innan den tidpunkt då den leasade tillgången görs tillgänglig för leasetagaren,
Leasingavtal av mindre värde kostnadsförs linjärt i rapport över resultat och övrigt totalresultat.
Optioner att förlänga och säga upp avtal
Optioner att förlänga avtal finns inkluderade i majoriteten av koncernens leasingavtal gällande fastigheter. Villkoren används för att
maximera flexibiliteten i hanteringen av avtalen. Förlängningsoptionernas påverkan på redovisad leasingskuld och
nyttjanderättstillgång bedöms utifrån en rimlig säkerhet på förlängning.
För att optimera leasingkostnaderna under avtalsperioden gällande hyra av maskiner garanterar koncernen ibland restvärden.
Betalningar under eventuella restvärdesgarantier ingår endast i värderingen av skulden ifall det förekommer en rimlig säkerhet på att
utföra sådana betalningar.
2.7 Ersättningar till anställda
2.7.1 Kortfristiga ersättningar
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro, som förväntas bli reglerade inom 12 månader
efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när skulderna
regleras. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden redovisas som förpliktelse avseende ersättningar
till anställda i balansräkningen.
2.7.2 Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala
ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som hänger
samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som kostnad i periodens
resultat i den takt de intjänas genom att de anställa utfört tjänster åt företaget under perioden.
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2.8 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i rapport över resultat och övrigt totalresultat, utom när
skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt
totalresultat respektive eget kapital.
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis
av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderföretaget och dess dotterföretag
är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som
troligen ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder
och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av
första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar
redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser (och –lagar) som har beslutats
eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna
skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas
tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och
när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och
avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.
2.9 Immateriella tillgångar
2.9.1 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Kostnader för underhåll kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling av system baserat
på Stirlingmotor som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier är uppfyllda:
•
det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas,
•
företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem,
•
det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,
•
det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
•
adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja dem finns tillgängliga,
och
•
de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsarbeten innefattar utgifter för anställda och externa konsulter.
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som tidigare
kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period.
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då tillgången är färdig att
användas kommersiellt. Nyttjandeperioden uppgår till 5 år.
2.10 Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången och bringa den på plats och i skick för att utnyttjas
i enlighet med syftet med anskaffningen.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på vilket som är lämpligt,
endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen
tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en ersatt del tas bort från
balansräkningen. Alla andra former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i rapporten över totalresultat under den
period de uppkommer.
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Avskrivningar på tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet över den beräknade
nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande:
Nyttjandeperioderna är som följer:
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

8 år
3-8 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda
återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkten och
det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och övrigt
totalresultat.
2.11 Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
Immateriella tillgångar som inte är färdiga för användning (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten), skrivs inte av utan prövas
årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser
eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det
belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga
värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de
lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter).
2.12 Finansiella instrument
2.12.1 Första redovisningstillfället
Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Köp och försäljning
av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen, det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången.
Finansiella instrument redovisas vid första redovisningstillfället till verkligt värde plus transaktionskostnader som är direkt hänförliga
till förvärvet eller emissionen av en finansiell tillgång eller finansiell skuld, till exempel avgifter och provisioner.
2.12.2 Klassificering
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i kategorin upplupet anskaffningsvärde.
Finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde
Tillgångar som innehas med syftet att inkassera avtalsenliga kassaflöden och där dessa kassaflöden endast utgör kapitalbelopp och
ränta värderas till upplupet anskaffningsvärde. Det redovisade värdet av dessa tillgångar justeras med eventuella förväntade
kreditförluster som redovisats (se nedskrivning nedan). Ränteintäkter från dessa finansiella tillgångar redovisas med
effektivräntemetoden och ingår i finansiella intäkter. Koncernens finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde
utgörs av posterna kundfordringar, övriga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel.
Finansiella skulder till upplupet anskaffningsvärde
Koncernens övriga finansiella skulder klassificeras som efterföljande värderade till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Övriga finansiella skulder består av övriga lång- och kortfristiga skulder, leverantörsskulder och del av upplupna
kostnader.
2.12.3 Bortbokning av finansiella instrument
Bortbokning av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar, eller en del av tas bort från balansräkningen när de avtalsrättsliga rättigheterna att erhålla kassaflöden från
tillgångarna har löpt ut eller överförts och antingen (i) koncernen överför allt väsentligt alla risker och fördelar som är förknippade med
ägande eller (ii) Koncernen överför inte eller behåller i allt väsentligt alla risker och fördelar förknippade med ägandet och koncernen
har inte behållit kontrollen över tillgången.
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Bortbokning finansiella skulder
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats, annullerats eller på annat sätt upphört. Skillnaden
mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part och
den ersättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i rapport över resultat
och övrigt totalresultat.
Då villkoren för en finansiell skuld omförhandlas, och inte bokas bort från balansräkningen, redovisas en vinst eller förlust i rapport
över resultat och övrigt totalresultat vinsten eller förlusten beräknas som skillnaden mellan de ursprungliga avtalsenliga kassaflödena
och de modifierade kassaflödena diskonterade till den ursprungliga effektiva räntan.
2.12.4 Nedskrivning finansiella tillgångar
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
Koncernen bedömer de framtida förväntade kreditförluster som är kopplade till tillgångar redovisade till upplupet anskaffningsvärde.
Koncernen redovisar en kreditreserv för sådana förväntade kreditförluster vid varje rapporteringsdatum. För kundfordringar tillämpar
koncernen den förenklade ansatsen för kreditreservering, det vill säga. reserven kommer att motsvara den förväntade förlusten över
hela kundfordrings livslängd. För att mäta de förväntade kreditförlusterna har kundfordringar grupperats baserat på fördelade
kreditriskegenskaper och förfallna dagar. Koncernen använder sig utav framåtblickande variabler för förväntade kreditförluster.
Förväntade kreditförluster redovisas i koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat i posten övriga externa kostnader.
2.13 Varulager
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.
Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga
försäljningskostnader.
2.14 Kundfordringar
Kundfordringar är belopp hänförliga till kunder avseende sålda varor eller tjänster som utförs i den löpande verksamheten.
Kundfordringar klassificeras som omsättningstillgångar. Kundfordringar redovisas initialt till transaktionspriset. Koncernen innehar
kundfordringarna i syfte att insamla avtalsenliga kassaflöden så värderas dem vid efterföljande redovisningstidpunkter till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
2.15 Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.
2.16 Aktiekapital
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas,
netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.
2.17 Låneskuld
Låneskuld redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet
redovisas i rapport över resultat och övrigt totalresultat fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.
Skulden klassificeras som långfristig i balansräkningen.
2.18 Låneutgifter
Allmänna och särskilda låneutgifter som är direkt hänförliga till inköp, uppförande eller produktion av kvalificerade tillgångar, redovisas
som en del av dessa tillgångars anskaffningsvärde. Kvalificerade tillgångar är tillgångar som det med nödvändighet tar en betydande
tid att färdigställa för avsedd användning. Aktivering upphör när alla aktiviteter som krävs för att färdigställa tillgången för dess avsedda
användning huvudsakligen har slutförts.
Alla andra låneutgifter kostnadsförs när de uppstår.
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2.19 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och tjänster som har förvärvats i den löpande
verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om inte, redovisas
de som långfristiga skulder.
2.20 Offentliga bidrag
Offentliga bidrag redovisas till verkligt värde då det föreligger rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas och koncernen kommer
att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen. Bidrag som mottagits före dess att villkoren för att redovisa det som intäkt har
uppfyllts, redovisas som en skuld.
Statliga stöd relaterade till utveckling som aktiveras som en immateriell tillgång redovisas genom att tillgångens redovisade värde
reduceras med bidraget och bidraget redovisas i periodens resultat under den avskrivningsbara tillgångens nyttjandeperiod i form av
lägre avskrivningar.
2.21 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller
utbetalningar.
2.22 Resultat per aktie
(i) Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:
•

resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

•

med ett vägt genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden

(ii) Resultat per aktie efter utspädning
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts för beräkning av resultat per aktie före utspädning
genom att beakta:
•

det vägda genomsnittet av de ytterligare stamaktier som skulle ha varit utestående vid en konvertering av samtliga potentiella
stamaktier.

Ingen utspädningseffekt redovisas vid ett negativt resultat.
2.23 Aktierelaterade ersättningar
Azelio har avtal med leverantör som innebär att leverantören har möjlighet att erhålla betalning för sina tjänster antingen kontant eller
i form av aktier i Azelio AB. Per 2019-12-31 redovisas en skuld motsvarande verkligt värde för levererade ej reglerade tjänster på 14,1 Mkr.
Väljer leverantören reglering av skulden i form av aktier innebär det en riktad nyemission av 1 666 667 aktier.
Not 3

Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande
risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag
nedan.
(a) Prövning av nedskrivningsbehov för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, i enlighet med
den redovisningsprincip som beskrivs i not 1. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av
nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras i form av riskfri ränta, marknadsriskpremie, branschbeta, eget
kapital och företagsspecifikt alfa.
(b) Antagande om fortsatt drift
Fram tills den tidpunkt då bolaget får igång sin försäljning finns ett beroende av tillskott från aktieägare eller andra externa investerare
för att kunna säkerställa fortsatt drift. Per bokslutsdagen hade bolaget en likviditet uppgående till kSEK 53 349 vilket tillsammans med
emissionen som genomförts under januari månad 2020 (kSEK 350 000 exklusive kostnader) bedöms vara tillräckligt för att säkra bolagets
drift väl in i tredje kvartalet 2020. För perioden därefter finns inga bindande förpliktelser som säkerställer bolagets finansiering.
Styrelsen har redan påbörjat arbetet med att säkerställa bolagets finansiering varför Styrelsen anser att räkenskaperna kan avges under
antagandet om fortsatt drift.
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Not 4

Nettoomsättning

Intäkter
Då intäkter från externa parter rapporteras till verkställande direktör värderas de på samma sätt som i koncernens rapport över resultat
och övrigt totalresultat.
okt-dec
2019
0

okt-dec
2018
0

jan-dec
2019
0

jan-dec
2018
313

Serviceåtagande gasverksamhet

114

154

417

527

Reservdelar gasverksamhet
Övrigt

456

115

1 219

1 101

0

0

34

Summa

571

269

1 670

1 942

Intäkter från externa kunder per typ av produkt och tjänst:
Stirlingmotor

Intäkter från externa kunder fördelade per land, baserat på var
kunderna är lokaliserade:
Sverige

0

5

okt-dec
2019
41

okt-dec
2018
50

jan-dec
2019
177

jan-dec
2018
157

456

115

1 218

1 214

73

105

275

570

571

269

1 670

EU
Utanför EU
Summa

1 944

Intäkter från större kunder (över 10%) uppgår i fjärde kvartalet till 432 tkr (312 tkr) och ackumulerat för perioden till 1 122 tkr (948 tkr).

Not 5

Transaktioner med närstående

Under fjärde kvartalet har ett belopp uppgående till 833 tkr (1 353 tkr) avseende levererade tjänster i samband med bolagets
demonstrationsanläggning i Ouarzazate, Marocko, skuldförts i räkenskaperna. För helåret 2019 uppgick beloppet till 12 740 tkr (1 353 tkr)
Motpart är det statligt styrda Masen. Masen innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i styrelsen för
bolaget. Totalt uppgår de upplupna kostnaderna till 14 093 tkr (1 353 tkr). Villkoren för dessa utförda tjänster sker på marknadsmässiga
villkor.
Not 6

Resultat per aktie

Kronor
Resultat per aktie före utspädning

okt-dec
2019

okt-dec
2018

jan-dec
2019

jan-dec
2018

-1,26

-0,81

-3,80

-3,54

-53 487

-26 372

-160 897

-92 004

42 347 495

32 627 040

42 347 495

25 983 794

42 347 495

32 627 040

42 347 495

25 983 794

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie:
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare som används vid
beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tkr
Antal
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per
aktie före utspädning
Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som
använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie efter
utspädning
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Optioner
Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning

-

-

-

-

Optionerna har ej medfört någon utspädningseffekt då resultatet för perioden är negativt.
Not 7

Händelser efter delårsperiodens slut

Azelio tecknade en avsiktsförklaring (MoU) med Hussein Atieh & Sons Co. (HAE), om att tillsammans under fjärde kvartalet 2020 sätta
upp ett småskaligt projekt i Jordanien. Projektet avser att bana väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energilagringsteknik i
Jordanien motsvarande ca 25 MW fram till 2023.

Not 8

Effekter vid övergång till International Financial Reporting Standards (IFRS)

Delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2019 är Azelios första rapport som upprättas i enlighet med IFRS. De redovisningsprinciper som
återfinns i not 2 har tillämpats när koncernredovisningen för Azelio-koncernen upprättats per den 31 december 2019 och för den
jämförande information som presenteras per den 31 december 2018 samt vid upprättande av rapporten över periodens ingående
finansiella ställning (ingångsbalansräkningen) per den 1 januari 2018 (koncernens tidpunkt för övergång till IFRS).
När ingångsbalansräkningen per den 1 januari 2018 samt balansräkningarna per den 31 december 2018 enligt IFRS upprättades
justerades belopp som i tidigare årsredovisningar och delårsrapporter rapporterats i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). En förklaring till hur övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS har påverkat
koncernens resultat och ställning visas i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.
Val som gjorts vid övergången till redovisning enligt IFRS
Övergången till IFRS redovisas i enlighet med IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Huvudregeln är att samtliga tillämpliga IFRS- och IASstandarder, som trätt i kraft och godkänts av EU per den 31 december 2019, ska tillämpas med retroaktiv verkan. IFRS 1 innehåller dock
övergångsbestämmelser som ger företagen en viss valmöjlighet.
Nedan anges de av IFRS tillåtna undantag från fullständig retroaktiv tillämpning av samtliga standarder som Azelio valt att tillämpa vid
övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till IFRS.
Undantag för rörelseförvärv
Standarden IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas, som reglerar hur en övergång till IFRS ska göras, erbjuder möjligheten att tillämpa
principerna i standarden IFRS 3, Rörelseförvärv, antingen framåtriktat från tidpunkten för övergång till IFRS eller från en specifik tidpunkt
före övergångstidpunkten till IFRS. Detta ger lättnader från en fullständig retroaktiv tillämpning som skulle kräva omräkning av alla
rörelseförvärv före övergångstidpunkten till IFRS. Azelio har valt att tillämpa IFRS 3 från och med den 1 januari 2018. Rörelseförvärv som
skett före denna tidpunkt har således inte räknats om i enlighet med IFRS 3.
Undantag för ackumulerade omräkningsdifferenser
IFRS 1 tillåter att ackumulerade omräkningsdifferenser redovisade i det egna kapitalet nollställs vid övergångstidpunkten till IFRS. Det
innebär en lättnad jämfört med att fastställa ackumulerade omräkningsdifferenser i enlighet med IAS 21, Effekterna av ändrade
valutakurser, från den tidpunkt då ett dotterföretag eller intresseföretag bildades eller förvärvades. Azelio har valt att nollställa alla
ackumulerade omräkningsdifferenser i omräkningsreserven och omklassificera dessa till balanserade vinstmedel vid tidpunkten för
övergången till IFRS per den 1 januari 2018.
Leasingavtal
Vid övergången till IFRS 16 och IFRS 1 redovisar koncernen leasingskulder hänförliga till leasingavtal som tidigare klassificerats som
operationella leasingavtal i enlighet med reglerna i K3. Dessa skulder har värderats till nuvärdet av framtida minimileaseavgifter.
Nyttjanderätter har värderats till leasingskuldens värde, med justering för förutbetalda eller upplupna leasingavgifter hänförliga till
avtalet per den 31 december 2017. Vid beräkningen har leasetagarens marginella låneränta per den 1 januari 2018 använts.
Leasetagarens vägda genomsnittliga marginella låneränta som tillämpas för dessa leasingskulder oavsett tillgångstyp per den 1 januari
2018 var 2,50 %.
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8.1 Leasingavtal
Åtaganden för operationella leasingavtal enligt tidigare tillämpade redovisningsprinciper per den 31 december 2017

8 762

Diskontering med koncernens marginella låneränta 2,50 %

-306

(Avgår): korttidsleasingavtal som kostnadsförs linjärt

-90

(Avgår): leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som kostnadsförs linjärt

-114

Tillkommer/(avgår): justeringar pga. annan hantering av optioner att förlänga respektive säga upp avtal

8 103

Tillkommer/(avgår): justeringar pga. förändringar i index eller pris hänförliga till variabla avgifter
Leasingskuld redovisad enligt IFRS 16 per den 1 januari 2018

0
16 356

När IFRS 16 tillämpades för första gången, använde koncernen följande praktiska lösningar som tillåts i IFRS 16 samt i
övergångsreglerna reglerade i IFRS 1:
•

Samma diskonteringsränta har använts på leasingportföljen med liknande egenskaper

•

Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingtid på mindre än 12 månader per 1 januari 2018 har redovisats som
korttidsleasingavtal

•

Initiala direkt utgifter för nyttjanderätter har uteslutits vid övergången till IFRS, och

•

Utnyttjandet av förlängningsoptioner eller optioner att säga upp ett leasingavtal har bedömts i samband med övergången till
IFRS

8.2 Avstämning mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS
Enligt IFRS 1 ska koncernen presentera en avstämning mellan eget kapital och summa totalresultat som redovisats enligt tidigare
tillämpade redovisningsprinciper och eget kapital och summa totalresultat enligt IFRS. Koncernens övergång till redovisning enligt IFRS
har inte haft någon påverkan på de totala kassaflödena från den löpande verksamheten, investeringsverksamheten eller
finansieringsverksamheten. Nedanstående tabeller visar avstämningen mellan tidigare tillämpade redovisningsprinciper och IFRS för
respektive period för eget kapital och summa totalresultat.
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Avstämning av koncernens eget kapital per den 1 januari 2018 och 31 december 2018.
1 januari 2018
tkr

Not

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt
av övergång
till IFRS

31 december 2018
Enligt IFRS

Not

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt
av övergång
till IFRS

Enligt IFRS

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

237 600

237 600

292 577

292 577

10 888

10 888

7 785

7 785

Finansiella anläggningstillgångar

0

0

0

0

Uppskjuten skattefordran

0

0

0

0

Nyttjanderättstillgångar

0

16 698

0

11 091

8 809

16 698

13 019

13 019

Omsättningstillgångar
Råvaror och förnödenheter

11 091

8 809

Färdiga varor och handelsvaror

3 529

3 529

618

Förskott leverantör

1 606

-1 606

0

179

-179

0

4 061

1 264

5 325

4 481

-235

4 246

18 020

331 196

303 150

645 644

Kundfordringar och andra fordringar
(inkl förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter)
Likvida medel
Summa tillgångar

18 020
286 794

16 356

618

331 196
12 605

658 249
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Avstämning av koncernens eget kapital per den i januari 2018 och per den 31 december 2018
1 januari 2018
tkr

Not

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

31 december 2018

Total effekt av
övergång till
IFRS

Enligt IFRS

Not

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Total effekt
av övergång
till IFRS

Enligt IFRS

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserad vinst inklusive årets
resultat
Summa eget kapital

9 753

9 753

21 174

21 174

890 605

890 605

1 291 971

1 291 971

-250

250

0

-341

250

-91

-662 962

-250

-663 212

-750 928

-409

-751 337

237 146

0

237 146

561 876

-159

561 717

Långfristiga skulder
Övriga skulder

22 990

22 990

22 850

22 850

Uppskjutna skatteskulder

0

0

0

0

Leasingskulder

0

12 618

0

218

0

5 309

34 332

3 738

0

12 618

9 690

9 690

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Leasingskulder
Avsättningar
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa eget kapital och skulder

218
5 309
0

3 738

0
34 332
3 074

3 074

71

71

0

0

10 190

10 190

8 828

8 828

10 871

10 871

17 757

17 757

303 150

645 644

286 794

16 356

12 605

658 249
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Avstämning av koncernens summa totalresultat för fjärde kvartalet 2018 och kvartal 1-4 2018
Summa totalresultat
tkr

Kvartal 4 2018
Not

Intäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Kvartal 1-4 2018

Total effekt
av övergång
till IFRS

Övriga rörelsekostnader
Summa
Rörelseresultat
Finansiella intäkter

Finansiella poster – netto
Resultat efter finansiella poster

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Enligt IFRS

1 942

1 942

25 106

25 106

66 392

66 392

629

629

2 007

2 007

26 005

26 005

70 341

70 341

-3 943

-3 943

-7 758

-7 758

-25 020

-65 821

-18 402

-72 961

-4 881

-15 546

-96

-215

-26 058

1 037

-3 896

-985

-96

4 130

-61 690
-72 961

-3 921

-19 467
-215

-52 394

53

-52 342

-162 300

209

-162 090

-26 390

53

-26 337

-91 959

209

-91 749

106

403

403

-57

-84

-141

-289

-369

-658

49

-84

-35

114

-369

-255

-26 341

-31

-26 372

-91 845

-159

-92 004

Inkomstskatt

0

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för perioden

Not 9

Total effekt
av övergång
till IFRS

269

106

Finansiella kostnader

Not

269

-18 402

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar

Enligt IFRS

0

-26 341

-31

-26 372

-91 845

-159

-92 004

0

-105

-105

0

-91

-91

-26 341

-136

-26 477

-91 845

-250

-92 095

Effekter vid moderbolagets övergång till RFR 2 Redovisning för juridiska personer

I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderföretaget övergått till att tillämpa RFR 2.
Övergången från tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några effekter på resultat- och balansräkningen, eget
kapital eller kassaflöde för moderföretaget.
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Styrelsens försäkran
Styrelsen och Verkställande Direktör försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet, ställning och resultat,
samt beskriver väsentliga risker och osäkerheter som bolaget står inför.

Göteborg 2020-02-28

Bo Dankis
Styrelseordförande

Mattias Bergman
Styrelseledamot

Hicham Bouzekri
Styrelseledamot

Sigrun Hjelmqvist
Styrelseledamot

Kent Janér
Styrelseledamot

Pär Nuder
Styrelseledamot

Lars Thunell
Styrelseledamot

Bertil Villard
Styrelseledamot

Jonas Eklind
Verkställande Direktör
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Finansiell kalender
Årsredovisning 2019: 16 april 2020
Delårsrapport för perioden 1 januari-31 mars 2020: 13 maj 2020
Årsstämma 2020: 14 maj 2020
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Definitioner
Antal aktier
Genomsnittligt antal aktier, vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period. Antal aktier per dag / 365.
Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.
Personalkostnader
Personalkostnader under perioden inkluderande löner, andra ersättningar och sociala kostnader.
Resultat per aktie
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden.
Rörelseintäkter
Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt.
Soliditet
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.
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Adress
Azelio AB
Lindholmsplatsen 1
417 56 Göteborg

Kontakt
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Eklind - VD, jonas.eklind@azelio.com
Kennet Lundberg – CFO, kennet.lundberg@azelio.com

Certified Adviser
FNCA Sweden AB
Tel: +46(0)8-528 00 399
Mail: info@fnca.se
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