Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december, 2018

SAMMANFATTNING
2018 var ett positivt och händelserikt år för Azelio. Demonstrationen av bolagets
egenutvecklade lagringsteknologi gav uppmärksamhet världen över och resulterade i
förfrågningar från potentiella kunder i fler än 50 länder. Bolagets utveckling och
industrialisering fortlöper enligt plan mot en fullskalig verifikationsanläggning i
Marocko senare i år och mindre kommersiella projekt nästa år som följs av större
volymer. Under fjärde kvartalet noterades Azelio på Nasdaq First North. I samband
med detta tillfördes bolaget 242 miljoner kronor före emissionskostnader och fick
2 200 nya ägare, däribland ett antal starka och långsiktiga institutioner.
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Finansiell utveckling koncern
Kvartal 4: oktober–december 2018
•
Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till
26 005 (5 783) tkr
•
Rörelseresultatet EBIT ökade till -26 390 (-31 423) tkr
•
Resultat per aktie -0,16 (-0,16), kr
•
Periodens resultat ökade till -26 341 (-31 329) tkr
•
Kassaflödet ökade till 252 679 (-26 336) tkr, hänförligt till
emission vid notering

Helår: januari– december 2018
•
Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till
70 341 (78 602) tkr
•
Rörelseresultatet EBIT ökade till -91 959 (-95 645) tkr
•
Resultat per aktie -0,77 (-0,77), kr
•
Periodens resultat ökade till -91 845 (-97 443) tkr
•
Kassaflödet ökade till 313 011 (-2 596) tkr, hänförligt till
emissioner under 2018
•
Styrelsen föreslår ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret

Väsentliga händelser
Kvartal 4: oktober–december 2018
•
Notering på Nasdaq First North och tillhörande emission
tillförde 242 MSEK före emissionskostnader
•
Inlösen av utestående optioner tillförde 52 MSEK
•
Lars Thunell valdes in i Azelios styrelse
•
Organisation stärkt enligt plan

Efter periodens utgång
•
Emitterade teckningsoptioner till Masen
•
Nyanställningar säkerställer kvalificerad kompetens enligt
affärsplan

Nyckeltal koncern
okt-dec
2018

okt-dec
2017

jan–dec
2018

jan–dec
2017

269

660

1 942

2 921

Rörelseresultat, tkr

-26 390

-31 423

-91 959

-95 645

Årets resultat, tkr

-26 341
-0,16

-31 329
-0,16

-91 845
-0,77

-97 443

Resultat per aktie, kr
Eget kapital, tkr

561 876

237 146

561 876

237 146

Nettoomsättning, tkr

Soliditet, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr

-0,77

87%

83%

87%

83%

5 451

-21 165

-36 015

-83 876
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Kommentarer från VD
”Det blir allt tydligare att världen behöver
hållbar elproduktion med lagring till låg
kostnad. Framtiden ser därmed ljus ut för
Azelio, med sin unika, distribuerade och
mycket kostnadseffektiva lösning.”

– Jonas Eklind, VD

Azelio har haft ett händelserikt och positivt år. Demonstrationen
av lagringslösningen i juni visade tydligt att efterfrågan på
distribuerad hållbar elproduktion med lagring till rätt kostnad är
enorm. Det är därför extra roligt att nu vara noterade på Nasdaq
First North och ha med ytterligare ägare på den här spännande
resan för att leverera på den efterfrågan vi märkt i alla de
förfrågningar som inkommit. Vi kan göra stor skillnad genom att
ersätta förorenande alternativ, inte minst på marknader där
tillgång till elnät eller stabil nätkoppling saknas. Tillförlitlig el
dygnet runt behövs för att driva samhällen och industri och på så
sätt bidra till utveckling och välstånd.

Kommentar periodens resultat
Bolagets industrialisering fortsätter enligt plan där stora delmål
är det fullskaliga verifieringsprojektet i Marocko vid slutet av 2019,
följt av kommersiella installationer 2020. Organisationen har
stärkts ordentligt med de kompetenser som behövs för att ta
utvecklingen och kommersialiseringen framåt. Den växande
organisationen innebär ökade kostnader, vilket är helt i linje med
affärsplanen. Då vi som bolag valt att fokusera mot solel med
termisk lagring ser vi även i dagsläget sjunkande intäkter från
befintliga gasinstallationer. Bolaget har en burn rate på omkring
25 miljoner kronor per månad där hälften är relaterat till
anställda och konsulter och hälften utveckling, material,
prototyper, etc. Intäkterna har minskat då vi valt att tona ner
försäljningen av gasinstallationer för att fokusera på vår lösning
för lagring av solenergi med elproduktion till en mycket låg
kostnad. Givet det stora behovet av kostnadseffektiv, distribuerad
och hållbar elproduktion med lagring så är de framtida utsikterna
för Azelios unika lösning ljusa. Vi lägger nu basen för att tillvarata
de mycket attraktiva affärsmöjligheter som följer av detta.

Kommentar väsentligheter i verksamheten
Azelio befinner sig nu i en industrialiseringsprocess där vi
förbereder organisationen för att leverera på den globala
marknaden. Vi har sedan sommaren 2018 utökat antalet anställda
med ca. 30 personer, samt ca. 25 heltidskonsulter. Detta främst
inom utveckling, test, kvalitet och inköp. Vi har även förstärkt
styrelsen med Lars Thunell, som bidrar stort med gedigna
kunskaper och erfarenheter inom både kraft och finans, vilka är
två för oss viktiga kompetensområden.

Under 2018 har inte bara organisationen stärkts, detsamma gäller
Azelios balansräkning. I juni genomfördes en riktad emission på
över 100 miljoner kronor. I oktober genomfördes en inlösen av
utestående teckningsoptioner, vilket tillförde bolaget 52 miljoner
kronor. Slutligen tillfördes 242 miljoner kronor, före
emissionskostnader, i samband med noteringen på Nasdaq First
North. Noteringen berikade även bolaget med nya starka och
långsiktiga institutionella ägare. Noteringen ägde rum vid ett
instabilt börsläge där många påbörjade noteringar avbröts. Trots
detta genomförde vi noteringen, vilket vi är mycket stolta och
glada över. Bolagets utveckling fortgår enligt plan och vi närmar
oss ett kommersiellt genombrott. Azelios nuvarande finansiering
räcker in i 2020 men för att säkra industrialiseringen framåt i
planerad takt räknar vi med att ta in ytterligare kapital under 2019.

Hållbarhet allt mer i fokus
Vi blir ständigt påminda om allvaret i klimatfrågan: de ökade
utsläppsmängdernas påverkan på hälsa och miljö och behovet av
snabbt minskade utsläpp för att begränsa risken för framtida
katastrofer. Frågan fick extra uppmärksamhet i samband med
FN:s klimatmöte i Katowice i slutet av 2018. Azelio märker även
ökat intresse för progressiva och hållbara energilösningar.
Tillgång till elektricitet är en förutsättning för utveckling och idag
saknar över en miljard människor tillgång till ett elnät och mer än
dubbelt så många har en svag och opålitlig nätkoppling. För
majoriteten av dessa är det enda alternativet dieselgeneratorer.
Det här är en starkt bidragande orsak till de höga utsläppen i
världen och här finns en stor potential. Azelios lösning är inte
bara hållbar, den är även betydligt billigare än dieselgeneratorer.
Azelios unika teknologi är också klart mer kostnadseffektiv än
alternativet solceller plus batterier för dygnet runt bruk. Detta
kostnadsförsprång räknar vi med att behålla i framtiden trots
fortsatt snabba prisfall på såväl solceller som batterier.

Framtidsbedömning
Azelios industrialisering fortlöper enligt affärsplanen. Bolaget har
under 2018 stärkt organisationen med kompetens både tekniskt
och kommersiellt. Under 2019 bygger Azelio sitt fullskaliga
verifieringsprojekt i Marocko. Detta projekt är ett viktigt delmål
där det blir möjligt att demonstrera lösningen för potentiella
kunder. Vi ser fram mot ytterligare ett positivt år för Azelio.
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Verksamheten

Med ett tydligt fokus mot distribuerad elektricitet där den behövs
och när den behövs har Azelio utvecklat en unik lösning för
koncentrerad solenergi med termisk lagring. Bolaget inriktar sig i
huvudsak mot områden inom solbältet med avsaknad av
elektricitet eller svag nätkoppling. Azelio erbjuder en skalbar
lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en mycket låg
kostnad.

produktionsenheter kan adderas till önskad kapacitet. Tack vare
högvolymsproduktion av komponenter är lösningen kostnadseffektiv även från mindre projekt.

Azelios högeffektiva Stirlingmotor
Stirlingmotorn är en 200 år gammal innovation och Azelio har
utvecklat sin unika Stirlingmotor under 25 år med över två
miljoner driftstimmar. Motorn drivs av värme och är fri från
utsläpp. Konverteringsgraden från värme till elektricitet är på
cirka 30 %. Stirlingmotorns höga effektivitet är en viktig orsak till
systemets kostnadseffektivitet.

Banbrytande lösning för energilagring
Azelios lagringslösning använder sig av en aluminiumlegering.
Lagret behöver ingen påfyllning av lagringsmedia för bibehållen
kapacitet och ingen degradering sker över tid. Den unika
lösningen har en lagringskapacitet på 13 timmars elproduktion
vid nominell effekt efter att solen gått ner, vilket ger ett system
som kostnadseffektivt kan producera solel dygnet runt.

Ett flexibelt heliostatfält
Azelios heliostatfält, där solens värme speglas och koncentreras,
är anpassningsbar i storlek beroende på lokala förutsättningar
och är även enkel att underhålla. Tack vare hela systemets höga
effektivitet krävs en mindre installerad spegelyta i förhållande till
konkurrerande lösningar. En produktionsenhet har en nominell
effekt av 13 kW med produktionskapacitet dygnet runt och upptar
en yta om 25x25 meter. Systemets skalbarhet innebär att
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Väsentliga händelser
Kvartal 4: oktober - december 2018
Notering på Nasdaq First North

uppnå nästkommande större milstolpe som är verifieringsprojektet i Marocko. Den globala närvaron stärks även med
nyöppnade kontor i Marocko och Spanien. Utvecklingen och
uppbyggnaden av organisationen går enligt affärsplan.

I december noterades Azelio på Nasdaq First North under en
period av stor osäkerhet på börsen. Emissionen i samband med
noteringen gav ett kapitaltillskott på 242 miljoner kronor före
emissionskostnader. Noteringen innebar även ca 2,200 nya ägare
i bolaget och ett flertal starka och långsiktiga institutionella
ägare.

Azelio noterades på Nasdaq First North den 10:e
december 2018. Noteringen tillförde bolaget ca. 2,200 nya
ägare samt 242 miljoner kronor före emissionskostnader.

Inlösen av utestående optioner
I oktober 2018 genomförde Azelio en inlösen av utestående
teckningsoptioner i Teckningsoptionsprogram 2017/2018, vilket
tillförde bolaget 52 miljoner kronor i eget kapital.

Lars Thunell invald i Azelios styrelse
Lars Thunell tar plats i Azelios styrelse och tillför med det stor
kompetens inom både kraft och finans. Lars Thunell har tidigare
haft ledande positioner inom ABB och American Express, samt VD
på SEB och IFC - Världsbankens investeringsfond med uppgiften
att minska fattigdom genom att driva utveckling med finansiering
till privat sektor.

Stärkt organisation

Azelios huvudkontor ligger på Lindholmen i Göteborg.
Teknisk utveckling i Göteborg och Åmål och produktionen
är förlagd i delar av Volvo Cars tidigare fabrik i Uddevalla.
Azelio har även närvaro i Kina, Marocko och Spanien.

Efter periodens utgång
Emitterade teckningsoptioner till Masen
Azelios styrelse har utfärdat optioner till Masen i enlighet med
avtal om gemensam utveckling och affärsutveckling. Optionerna
realiseras vid ett fullföljande av avtalet.

Nyanställningar säkerställer kvalificerad kompetens
enligt affärsplan
Sedan 31 december 2018 har Azelio annonserat sju ytterligare
tjänster för säkerställande av kompetens enligt affärsplanen.
Dessa tjänster innefattar utveckling och konstruktion i Åmål och
Göteborg och personal inom ekonomi, inköp och kvalitet.

Azelio fortsätter att stärka upp organisationen med viktiga
kompetenser för att genomföra industrialiseringen av bolaget och
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Finansiell utveckling koncern
Kvartal 4: oktober – december 2018

Helår: januari – december 2018

Intäkter, kostnader och resultat

Intäkter, kostnader och resultat

Rörelsens intäkter
Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 269 (660) tkr.
Minskningen beroende på fokus på sol och lagring och minskade
intäkter från gas, vilket är helt enligt affärsplanen. Aktiverat
arbete för egen räkning 25 106 (4 688) tkr för kvartalet.

Rörelsens intäkter
Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 942 (2 921) tkr. Den
minskade omsättning är hänförlig till utveckling av lagringslösning i samband med fokus mot sol och lagring. Aktiverat arbete
för egen räkning 66 392 (72 980) tkr för året.

Rörelsens kostnader
Kostnaderna under fjärde kvartalet uppgick till -52 394 (-37 206)
tkr. Resultatet är till stor del hänförligt till ökade råvarukostnader
och högre konsultkostnader.

Rörelsens kostnader
Kostnaderna under perioden uppgick till -162 300 (-174 246) tkr.
Resultatet är till stor del hänförligt till råvarukostnader och
konsultkostnader.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -26 390 (-31 423) tkr.

Rörelseresultat
Rörelseresultatet uppgick till -91 959 (-95 645) tkr.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till
49 (93) tkr och bestod i huvudsak av ränteintäkter, räntekostnader
och liknande resultatposter.

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till 114
(-1 799) tkr och bestod i huvudsak av ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter.

Periodens resultat
Fjärde kvartalets resultat uppgick till -26 341 (-31 329) tkr.
Resultatet per aktie uppgick till -0,16 kr.

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -91 845 (-97 443) tkr. Resultatet per
aktie uppgick till -0,77 kr.

Kassaflöde, investeringar
och finansiell ställning

Kassaflöde och investeringar

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under
perioden till 5 451 (-21 165) tkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 273 121 (-170) tkr.
Investeringar
Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet
med -25 893 (-5 001) tkr, främst aktiverad utveckling.

Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under
perioden till -36 015 (-83 876) tkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 416 527 (160 561) tkr och är hänförlig till
nyemissioner.
Investeringar
Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet
med -67 500 (-79 281) tkr, främst aktiverad utveckling.

Finansiell ställning
Likvida medel uppgick per den 31 december till 331 196 (18 020)
tkr. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 561 876 (237 146)
tkr eller 3,41 (1,22) SEK per aktie. Soliditeten var vid samma
tidpunkt 87 (83) procent vid utgående balans.
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Aktiekapital
Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid perioden utgång till 21 174
tkr bestående av 42 347 495 aktier.

Största aktieägare över 10 %
Namn
Blue Marlin AB / Kent Janér

Ägarandel i %
22 %

Teckningsoptioner
Vid periodens utgång fanns 39 908 167 stycken optioner utställda
av sju olika serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 180. Av
dessa är 16 666 667 fortfarande under registrering. Av de totala
antalen optioner 39 908 167 kan 4 478 167 aktier tecknas.

Aktien
På den extra bolagsstämman 11 november 2018 beslutades om
sammanläggning av aktier till relationen 10:1. Första handelsdag,
10 december 2018, handlades aktien för 22 kronor per aktie. Vid
periodens utgång, 31 december 2018, handlades aktien för 12,24
kr per aktie, en nedgång av 9,76 kr.

Närståendetransaktioner
Under 2018 har 3 231 228 teckningsoptioner utfärdats till
styrelsens och ledningsgruppens ledamöter. Ledamöterna har
erlagt marknadsvärdet för dessa optioner som har beräknats
jämlikt Black&Scholes-modellen. Utöver detta har under året
13 000 000 teckningsoptioner utfärdats till styrelsens och
ledningsgruppens ledamöter grundat ett beslut från 2017.

Redovisning av koncern
I allt väsentligt bedöms moderbolaget motsvara koncernens
finansiella rapporter

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
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, vilket är den teknologi som
bolaget byggt sin verksamhet på. Utvecklandet av teknologin i

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 i lager löpande gjorts för de
delar som varit unika för tidigare versioner av produkterna.
Styrelsen fattade beslut på bolagstämmans bemyndigande om att
genomföra en nyemission i samband notering på Nasdaq First
North i slutet den 10:e december 2018. Bolaget tillfördes i
samband med noteringen 242 miljoner kronor före
emissionskostnader. Styrelsens uppfattning är att nyemissionen
säkerställer kapitalbehovet i enlighet med upprättad affärsplan
och likviditetsplan under 12 månader från noteringen. Styrelsen
planerar även ytterligare nyemission från sommaren 2019 för
bolagets storskaliga kommersialisering av sin produkt, inklusive
produktionsfaciliteter för att genomföra denna. Uppfattningen är
att det finns ett stort intresse bland investerare och att bolaget
har en stark ägarkrets. Förutsättningarna för att genomföra
framtida expansiva finansieringsplan bedöms därför som goda.
Av redovisningsprincipen gällande fortsatt drift (”fortlevnadsprincipen”) enligt Årsredovisningslagen följer att det är ett
grundläggande antagande bland annat för värderingen av ett
bolags tillgångar. Vad beträffar aktiverad utveckling föreligger
vidare antaganden om erforderlig finansiering av den fortsatta
utveckling som krävs liksom kommersiell realisering. Därmed
följer naturligt att en värdering som görs utan dessa antaganden,
hade medfört en annan värdering av bolagets tillgångar. Styrelsen
ställer sig bakom nyss nämnda antaganden och bedömer att
erforderliga förutsättningar är för handen. Styrelsen är medveten
om att osäkerhetsfaktorer föreligger när det gäller att uppskatta
tids- och kostnadsåtgång för att genomföra fullskalig
kommersialisering och industrialisering av bolagets produkt.
Detta har beaktats i bolagets planering och prognoser genom att
styrelsen arbetar aktivt utifrån alternativa scenarion och har en
beredskap för att hantera denna typ av utmaningar. Detta
inbegriper olika finansieringslösningar och en flexibilitet i
utvecklingsplanerna.

Utdelning
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret.

Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisorer.

Nyckeltal koncern
okt-dec
2018

Proforma
Okt-dec
2018

okt-dec
2017

Proforma
Okt-dec
2017

jan–dec
2018

Proforma
Jan-dec
2018

helår
2017

Proforma
Jan-dec
2017

Resultat per aktie före utspädning, kr

-0,16

-0,74

-0,16

-1,61

-0,77

-2,97

-0,77

-7,70

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,14

-0,65

-0,12

-1,19

-0,58

-2,49

-0,59

-5,91

Eget kapital per aktie, kr

3,41

1,22

4,73

1,87

På den extra bolagsstämman 11 november 2018 beslutades om sammanläggning av aktier till relationen 10:1
Proforma-beräkning - Resultat per aktie beräknad på spliten under Q4 2018 för samtliga perioder
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Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernens resultaträkning
tkr

Okt-Dec
2018

Okt-Dec
2017

Jan-Dec
2018

Jan–Dec
2017

Intäkter
269

660

1 942

2 921

25 106

4 688

66 392

72 980

629

435

2 007

2 701

26 005

5 783

70 341

78 602

-3 943

-2 028

-7 758

-9 293

Övriga externa kostnader

-26 058

-13 139

-65 821

-81 383

Personalkostnader

-18 402

-18 111

-72 961

-68 310

-3 896

-3 946

-15 546

-15 194

-96

18

-215

-65

Summa rörelsekostnader

-52 394

-37 206

-162 300

-174 246

Rörelseresultat

-26 390

-31 423

-91 959

-95 645

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter
Kostnader
Råvaror och förnödenheter

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

0

38

0

38

106

167

403

462

Räntekostnader och liknande resultatposter

-57

-111

-289

-2 299

Summa finansiella poster

49

93

114

-1 799

-26 341

-31 329

-91 845

-97 443

Resultat efter finansiella poster

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

0

0

0

0

-26 341

-31 329

-91 845

-97 443

Proforma
Okt-Dec
2018

Proforma
Okt-Dec
2017

Proforma
Jan-Dec
2018

Proforma
Jan-Dec
2017

Resultat per aktie

-0,16

-0,74

-0,16

-1,61

-0,77

-2,97

-0,77

-7,70

Resultat per aktie före utspädning, kr

-0,16

-0,74

-0,16

-1,61

-0,77

-2,97

-0,77

-7,70

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,14

-0,65

-0,12

-1,19

-0,58

-2,49

-0,59

-5,91

Antal aktier före utspädning

164 738 918

35 530 265

195 066 740

19 506 674

118 707 118

30 927 085

126 489 589

12 648 959

Antal aktier efter utspädning

192 159 681

40 287 516

260 934 711

26 429 846

158 443 311

36 915 879

164 926 700

16 492 670
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Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernens balansräkning
tkr

31 dec
2018

31 dec
2017

291 224

237 600

TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Pågående investering i immateriell anläggningstillgång
Summa immateriella anläggningstillgångar

1 353
292 577

237 600

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

987

1 218

6 798
7 785

9 670
10 888

300 361

248 488

8 809

11 091

Varulager
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

618

3 529

Förskott till leverantörer
Summa varulager

179
9 606

1 606
16 225

69

1 208

Kundfordringar
Aktuell skattefordran

919

715

Övriga fordringar

336

1 061

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

3 157

1 077

331 196

18 020
38 306

345 283
645 644

286 794

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital

21 174

9 753

1 291 971

890 605

222 291

157 252

-973 559

-820 464
237 146

561 876

Avsättningar
Avsättningar
Summa avsättningar

0
0

71
71

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

22 850
22 850

22 990
22 990

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

0

218

34 332

5 309

Övriga kortfristiga skulder

8 828

10 190

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

17 757
60 918

10 871
26 587

645 644

286 794

Leverantörsskulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Finansiella rapporter i sammandrag
Förändring eget kapital för koncernen
tkr

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Reserver

Balanserat
eget kapital

Periodens
resultat

Totalt eget
kapital

9 753

890 605

157 252

-722 969

-97 443

237 197

11 420

401 366

Ingående balans 1 januari
Emissioner

3 229
600

Sålda teckningsoptioner

-91 845

Periodens resultat
-91

Omräkningsdifferens
Omföring
Utgående balans 31 december

21 174

1 291 971

65 039

-65 039

222 291

-784 270

-189 289

561 876

Koncernens kassaflödesanalys
tkr

okt-dec
2018

okt-dec
2017

jan-dec
2018

Jan-dec
2017

-26 341

-31 329

-91 845

-97 447

7 243

4 965

18 628

15 405

-313

-277

-227

-217

-19 411

-26 641

-73 444

-82 259

-405

997

3 532

-622

-95

-1 139

-257

3 667

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av varulager
Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (-)/minskning (+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

25 363

5 617

34 154

-4 662

5 451

-21 165

-36 015

-83 876

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-787

-312

-1 108

-6 277

-25 106

-4 688

-66 392

-73 004

0

0

0

0

-25 893

-5 001

-67 500

-79 281

272 907

125 000

416 067

205 731

353

0

600

0

0

-80 000

0

0

-140

-45 170

-140

-45 170

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

273 121

-170

416 527

160 561

PERIODENS KASSAFLÖDE

252 679

-26 336

313 011

-2 596

78 498

44 211

18 020

20 859

Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission
Teckningsoptionsprogram
Upptagna lån
Amortering av lån

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

18

145

165

-244

331 196

18 020

331 196

18 020
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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, 2019-02-27

Bo Dankis
Styrelseordförande

Chris Beaufait
Styrelseledamot

Mattias Bergman
Styrelseledamot

Hicham Bouzekri
Styrelseledamot

Kent Janér
Styrelseledamot

Pär Nuder
Styrelseledamot

Lars Thunell
Styrelseledamot

Bertil Villard
Styrelseledamot

Teo Jörlén
Arbetstagarrepresentant

Jonas Eklind
Verkställande Direktör
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Redovisningsprinciper
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För mer utförliga
principer hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret
2017.

Finansiell kalender
Årsredovisning 2018……………………………………. 16 maj 2019
Delårsrapport för perioden
1 januari – 31 mars 2019, Q1 …………………….. 26 april 2019
Årsstämma 2019 ………………………………………….. 18 juni 2019

Definitioner
Antal aktier
Genomsnittligt antal aktier, vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period.
Eget kapital
Eget kapital vid periodens slut.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med totalt antal utestående aktier.
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.
Resultat per aktie efter utspädning
Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, dividerat med genomsnittligt antal aktier på marknaden efter beräknat
utnyttjande av incitamentsprogram.
Rörelseintäkter
Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning.
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat före finansiella poster och skatt.
Soliditet
Totalt eget kapital / Totala tillgångar. Med Totalt eget kapital avses beskattat eget kapital med tillägg för 78% av obeskattade reserver.
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Adress
Azelio AB
Regnbågsgatan 6
417 55 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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