Delårsrapport: 1 januari – 31 mars, 2019

ETT POSITIVT FÖRSTA KVARTAL
Azelio har inlett 2019 enligt plan. Viktiga delar i detta arbete är förberedelserna för
verifieringsanläggningen i Marocko under fjärde kvartalet i år samt konkretiseringar
av de omfattande förfrågningar som inkommit från potentiella kunder efter att Azelios
lagringsteknologi demonstrerades förra sommaren.
Under kvartalet har Azelios avtal med Kinesiska Datang Holdings New Energy
Technologies förlängts, ett kvitto på att teknologin är attraktiv på den progressiva
kinesiska marknaden. Azelio har även uppmärksammats positivt av Världsbanken och
Europakommissionen för sina hållbara lösningar.
Efter periodens utgång tecknades en avsiktsförklaring med pakistanska JD Aviation om
samarbete kring tillförlitlig och hållbar elförsörjning i Pakistan.
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Finansiell utveckling koncern
Kvartal 1: januari–mars 2019
•
Periodens intäkter inklusive aktiverat arbete uppgick till
24 802 (14 227) tkr
•
Rörelseresultatet EBIT minskade till -28 161 (-15 563) tkr
•
Resultat per aktie -0,66 (-0,08), kr
•
Periodens resultat minskade till -28 152 (-15 553) tkr
•
Kassaflödet minskade till -73 071 (2 476) tkr

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

Väsentliga händelser
Kvartal 1: januari–mars 2019
•
Expanderar testfaciliteter för utvecklingscentret i Åmål
•
Förlänger samarbetsavtal med Kinesiska Datang Holdings
New Energy Technologies
•
Världsbanken bjuder in Azelio till konferens i Sydafrika om
planer för en hållbar energiutveckling
•
Azelio bjuds in av Europakommissionen till InvestEU-event
som innehavare av EU-utmärkelsen ”Seal of Excellence”

Efter periodens utgång
•
Avsiktsförklaring med pakistanska JD Aviation för tillförlitlig
och hållbar elförsörjning i Pakistan
•
Flyttat till nytt huvudkontor i Göteborg

Nyckeltal koncern
Jan-mar
2019

Jan-mar
2018

Helår
2018

508

611

1 942

Rörelseresultat, tkr

-28 161

-15 563

-91 959

Årets resultat, tkr

-28 152
-0,66

-15 553

Resultat per aktie, kr

-0,08

-91 845
-0,77

Eget kapital, tkr

536 107

247 538

561 876

89%

84%

87%

-51 129

-10 025

-36 015

Nettoomsättning, tkr

Soliditet, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr
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Kommentarer från VD
”Azelio har uppmärksammats av Världsbanken
och av dem bjudits in till Sydafrika för att
diskutera en hållbar framtid, genom bland
annat energilagring. Det är ett till tecken på att
vår lösning är en viktig del i att forma ett
framtida hållbart energisystem.”

– Jonas Eklind, VD

Azelio inleder 2019 med fortsatt positiv utveckling i planerad takt.
Förfrågningar som inkommit från potentiella kunder, framförallt i
samband med teknologidemonstrationen i juni 2018, har börjat
konkretiserats. Ett exempel på detta är den avsiktsförklaring som
signerades efter kvartalets utgång.
Organisationen har även stärkts med betydande kompetenser för
att ta Azelio vidare i industrialiseringen mot ett allt mer
närliggande kommersiellt genombrott. Arbetet har kännetecknats
av en god balans mellan delmål på kortare sikt och större
framtida ambitioner. Det närmaste större målet är att bygga ett
fullskaligt projekt i Marocko under Q4. Det ska sedan, i linje med
tidigare kommunicerad plan, följas av de första kommersiella
installationerna 2020 och större volymer 2021. På sikt är
ambitionen att ersätta fossila bränslen med en kostnadseffektiv,
pålitlig och förnybar energilösning.

Kommentarer på periodens resultat
Azelio är nu inne i en intensiv industrialiseringsperiod där
organisationen stärkts samtidigt som utvecklingen medför ökade
kostnader, vilket är helt enligt plan. I samband med att Azelio
valde att fokusera på elproduktion med energilagring pausade
gasverksamheten och intäkterna från den affären har då minskat,
återigen enligt plan.
Bolaget är övertygat om att ett fokus på kostnadseffektiv
elproduktion med termisk energilagring är en vinnande strategi.
Behovet av förnybar baskraft är synnerligen stort och Azelios
lösning mycket konkurrenskraftig. Azelio tar investeringsbeslut
som förväntas gynna bolagets konkurrenskraft på den globala
marknaden. Ett exempel är den pågående utbyggnaden av
testfaciliteter i utvecklingscentret i Åmål, som innebär kortsiktigt
ökade kostnader men gynnar bolagets framtid.

Kommentarer på väsentligheter i verksamheten
Azelios unika lösning har skapat ett stort intresse globalt.
Förfrågningar har, som tidigare kommunicerats, inkommit från 52
länder till ett potentiellt ordervärde av 50 miljarder kronor.
Förlängningen av avtalet med Kinesiska Datang Holdings New
Energy Technologies, är ett kvitto på att bolaget har en attraktiv
lösning även för den kinesiska marknaden, som satsar stort på
hållbara lösningar med effektiv energilagring.

Även det faktum att Azelio har uppmärksammats av Världsbanken
och av dem bjudits in till Sydafrika för att diskutera en hållbar
framtid genom bland annat energilagring, visar att lösningen är
en viktig del för ett framtida hållbart energisystem. Afrika är en
kontinent som till stor del saknar ett väl fungerande elnät. Planen
för att åtgärda detta bygger inte i första hand på en utbyggnad av
storskalig central elproduktion med medföljande stora
investeringar i kraftnät (jämför med hur mobil telefoni byggdes ut
i Afrika utan markbaserade ledningsnät). Istället planeras mer
kostnadseffektiva satsningar på distribuerade lösningar i form av
”mikrogrid”, vilket anpassas till specifika geografiska
förutsättningar.
Inom EU:s hållbarhetsprojekt för forskning och utveckling,
Horizon 2020, har Azelio vid två tillfällen tilldelats utmärkelsen
”Seal of Excellence”. Utmärkelsen är en kvalitetsstämpel av EU för
intressanta innovationer. Som innehavare av utmärkelsen blev
Azelio inbjuden av Europakommissionen till ett investEU-event i
Bryssel med syfte att sammanföra satsningar och aktörer från
privat och offentlig sektor, vilket gav upphov till flera intressanta
möten och kontakter.

Behovet av en distribuerad förnybar baskraft
Målen om minskade utsläpp och förbättrad tillgång till elektricitet
kräver kostnadseffektiva lösningar för energilagring. Azelios unika
teknologi möjliggör distribuerad elproduktion dygnets runt till en
låg kostnad. Den ger också möjlighet att i stor utsträckning ersätta
driften av de dieselgeneratorer som idag dominerar den
småskaliga marknaden för baskraft (<100 MW) mot ett mer
kostnadseffektivt och hållbart alternativ.

Framtidsbedömning
Utvecklingen fortlöper enligt plan. En solid organisation med ett
starkt partnernätverk skapas för att ta plats på den globala
arenan. Som tidigare kommunicerats räcker nuvarande
finansiering till början av 2020. Planen är att göra en
finansieringsrunda under 2019. Vi utvärderar nu fler olika sätt att
göra detta på, där inte alla alternativ inkluderar nuvarande ägare.
Projektet i Marocko i slutet av 2019 är en viktig milstolpe för Azelio
och kommer att ge möjlighet för bolaget att visa upp sin lösning
för både potentiella kunder och för omvärlden. Det förtjänas att
upprepas att den potentiella marknaden för Azelios lösning är
synnerligen stor.
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Verksamheten

Azelio har ett tydligt fokus på distribuerad elektricitet där den
behövs och när den behövs genom sin unika lösning för termisk
energilagring med högeffektiv elproduktion baserat på behov.
Bolaget inriktar sig initialt mot områden inom och intill solbältet
med avsaknad av elektricitet eller svag nätkoppling. Detta kan
vara som en del i en ”mikrogrid”. Azelio erbjuder en skalbar
lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en mycket låg
kostnad.

ca 25x25 meter. Systemets skalbarhet innebär att
produktionsenheter kan adderas till önskad kapacitet. Tack vare
högvolymsproduktion
av
komponenter
är
lösningen
kostnadseffektiv redan från mindre projekt i storleken 0,1 MW upp
till 100 MW.

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 och med ett imponerande serviceintervall
om 6 000 timmar på motorer som använts under fältmässiga
förhållanden. Motorn drivs av värme och är fri från utsläpp.
Konverteringsgraden från värme till elektricitet är på cirka 30 %.
Stirlingmotorns höga effektivitet är en viktig bidragande faktor till
systemets kostnadseffektivitet.

Banbrytande lösning för energilagring
Att kostnadseffektivt lösa lagringen av förnybar energi är
avgörande för en hållbar utveckling, där Azelios lösning kommer
att spela en central roll. Lagringslösningen består av en
aluminiumlegering. Lagret behöver ingen påfyllning av
lagringsmedia för bibehållen kapacitet och ingen degradering av
effekt sker över tid. Den unika lösningen har en lagringskapacitet
på 13 timmars elproduktion vid nominell effekt, vilket resulterar i
ett system som kostnadseffektivt kan producera hållbar el dygnet
runt, styrbar och distribuerat.

Ett flexibelt heliostatfält
Azelios heliostatfält, där solens strålar speglas och koncentrerar
den termisk energin till lagret, 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

5

Delårsrapport 1 januari – 31 mars, 2019

Väsentliga händelser
där stora satsningar görs på koncentrerad solenergi och energilagring.

Kvartal 1: januari - mars 2019
Expanderar testfaciliteter för utvecklingscentret i Åmål
Azelio genomför en omfattande utbyggnad av befintliga
testfaciliteter i utvecklingscentret i Åmål. En helt ny testhall är
under uppbyggnad med ett antal plattformar för testning av
kompletta motorenheter, lager, styrsystem, elektronik och övriga
delsystem. I testriggarna kommer tester av funktion och
prestanda samt livslängdscykler kunna genomföras med
övervakning dygnet runt, under alla tänkbara simulerade
körförhållanden och loggning med hjälp av avancerad mätutrustning.

Världsbanken bjuder in Azelio till konferens i Sydafrika
om planering för en hållbar energiutveckling
Azelio bjuds in av Världsbanken till konferens i Sydafrika under
februari. Konferensens syfte är att lyfta lösningar för en hållbar
framtid genom progressiva energiteknologier och satsningar. Ett
stort intresse visas för Azelios lösning. Tydligt är att distribuerad
långtidslagring av förnybar energi med kostnadseffektiv
elproduktion är en betydande del i en hållbar framtidsutveckling.

Azelio bjuds in av Europakommissionen till InvestEUevent som innehavare av utmärkelsen ”Seal of Exellence”
I en satsning från Europakommissionen att förena offentlig och
privat sektor i arbetet lyfta fram progressiva satsningar och
teknologier bjuds in Azelio in till ett matchmaking-event i Bryssel.
Azelio bjuds in med anledning av innehavande av utmärkelsen,
inom EU:s forskning och utvecklingsprogram Horizon 2020, ”seal
of excellence”. Azelio har fått utmärkelsen i två innovationsprojekt. Seal of Excellence innebär en kvalitetsstämpel från EU om
en första klassens innovation värd att investera i.
Azelios VP Partners and Collaboration, Jonas Wallmander,
representerade bolaget vid en konferens i Sydafrika
arrangerad av Världsbanken med inbjudna aktörer för att
diskutera en hållbar framtidsutveckling.

Efter periodens utgång
Avsiktsförklaring med pakistanska JD Aviation för
tillförlitlig och hållbar elförsörjning i Pakistan

Azelio bjuds in av Europakommissionen till ett InvestEUevent, som innehavare av utmärkelsen ”Seal of
Excellence” för två projekt relaterade till EU:s forskning
och utvecklingsprogram, Horizon 2020.

Förlänger samarbetsavtal med
Holdings New Energy Technologies

Kinesiska

Datang

Azelio förlänger avtalet med Datang Holdings New Energy
Technologies som bland annat innefattar produkter till en
planerad solpark i Kina. Förlängningen av avtalet är ett kvitto på
att Azelio har en attraktiv produkt för den kinesiska marknaden

En avsiktsförklaring (memorandum of understanding) tecknas
med JD Aviation i Pakistan, som implementerar förnybara
energilösningar. Azelios teknologi lämpar sig väl i Pakistan som
en
hållbar alternativ baskraft till dieselgeneratorer.
Avsiktsförklaringen är ett första steg i att introducera teknologin
på den pakistanska marknaden.

Flyttat till nytt huvudkontor i Göteborg
Azelio flyttar in i ett nytt huvudkontor i Göteborg. Kontorshuset
heter Kuggen och är ett landmärke på Lindholmen, väl placerat
intill Chalmers Tekniska Högskola, där Azelio har ett löpande
samarbete. Azelio gör med flytten plats för den nyrekryterade
kompetensen som tillförts bolaget under andra halvan av 2018
och början av 2019, då bolaget vuxit från 61 anställda till närmare
100.
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Finansiell utveckling koncern
Kvartal 1: januari – mars 2019

Helår: januari – december 2018

Intäkter, kostnader och resultat

Intäkter, kostnader och resultat

Rörelsens intäkter
Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 508 (611) tkr.
Minskningen beroende på fokus på sol och lagring och minskade
intäkter från gas, vilket är helt enligt affärsplanen. Aktiverat
arbete för egen räkning 24 125 (13 616) 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 första kvartalet uppgick till -52 963 (-29 790)
tkr. Resultatet är till stor del hänförligt till ökade råvarukostnader
och 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 -28 161 (-15 563) tkr.

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

Finansiella poster
Resultat från finansiella poster uppgick under perioden till
9 (10) 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
Första kvartalets resultat uppgick till -28 152 (-15 553) tkr.
Resultatet per aktie uppgick till -0,66 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 -51 129 (-10 025) tkr. Kassaflöde från finansieringsverksamheten var 2 728 (26 112) tkr.
Investeringar
Under perioden gjordes investeringar som påverkade kassaflödet
med -24 669 (-13 611) 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 mars till 258 229 (20 644) tkr.
Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 536 107 (247 538) tkr
eller 12,66 (1,27) SEK per aktie. Soliditeten var vid samma tidpunkt
89 (84) 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 %
27 %

Teckningsoptioner
Vid periodens utgång fanns 39 908 167 optioner utställda av sju
olika serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 180. De 16 666 667
teckningsoptionerna
till
Masen
som
omnämndes
i
bokslutskommunikén har registrerats under perioden. Fullt
utnyttjande av teckningsoptionerna medför 4 478 167 nya aktier.

Aktien
Vid föregående periods utgång, 31 december 2018 var Azelios
aktiekurs 13,00 kr. Vid aktuella periodens utgång, 29 mars 2019, var
kursen 16,85 kr.

Närståendetransaktioner
Inga närståendetransaktioner har registrerats under första
kvartalet 2019.

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 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 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 för en nyemission tidigast sommaren 2019 för att
finansiera
bolagets
kommersialisering,
inklusive
produktionsfaciliteter. Uppfattningen är att det finns ett stort
intresse för bolagets teknologi bland investerare, inkluderat
sådana som ej är aktieägare i Azelio idag, 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.

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

Nyckeltal koncern
Jan-mar
2019

Jan-mar
2018

Proforma
Jan-mar
2018

Resultat per aktie före utspädning, kr

-0,66

-0,08

-0,80

-0,77

-2,97

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,60

-0,06

-0,61

-0,58

-2,49

Eget kapital per aktie, kr

12,66

1,27

helår
2018

Proforma
Jan-dec
2018

4,73

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

Jan-Mar
2019

Jan-Mar
2018

Helår
2018

Intäkter
508

611

1 942

24 125

13 616

66 392

169

0

2 007

24 802

14 227

70 341

3

-1 184

-7 758

Övriga externa kostnader

-28 554

-10 956

-65 821

Personalkostnader

-20 605

-13 774

-72 961

-3 768

-3 863

-15 546

-40

-13

-215

Summa rörelsekostnader

-52 963

-29 790

-162 300

Rörelseresultat

-28 161

-15 563

-91 959

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
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

0

0

0

63

67

403

-54

-57

-289

9

10

114

-28 152

-15 553

-91 845

0

0

0

-28 152

-15 553

-91 845
Proforma
Jan-Mar
2018

Proforma
Jan-Dec
2018

Resultat per aktie

-0,66

-0,08

-0,80

-0,77

Resultat per aktie före utspädning, kr

-0,66

-0,08

-0,80

-0,77

-2,97
-2,97

Resultat per aktie efter utspädning, kr

-0,60

-0,06

-0,61

-0,58

-2,49

Antal aktier före utspädning

42 347 495

195 066 740

19 506 674

118 707 118

30 927 085

Antal aktier efter utspädning

46 825 662

256 345 531

25 634 553

158 443 311

36 915 879
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Finansiella rapporter i sammandrag
Koncernens balansräkning
tkr

31 mar
2019

31 mar
2018

31 dec
2018

309 849

248 401

291 224

4 038

0

1 353

313 887

248 401

292 577

TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Pågående investering i immateriell anläggningstillgång
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

930

1 161

987

6 445
7 375

8 675
9 836

6 798
7 785

321 262

258 238

300 361

9 739

10 460

8 809

678

3 376

618

3 083

678
14 514

179
9 606

Varulager
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Summa varulager
Kundfordringar
Aktuell skattefordran

13 499
55

573

69

172

-138

919

Övriga fordringar

3 115

272

336

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 928

1 267

3 157

258 229

20 644
37 130

331 196
345 283

295 368

645 644

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

278 998
600 261

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv
Balanserat resultat inklusive årets resultat
Summa eget kapital

21 174

10 680

21 174

1 294 699

915 739

1 291 971

-686

-366

-341

-779 080

-678 516
247 538

-750 928
561 876

71
71

0
0

22 990
22 990

22 850
22 850

536 107

Avsättningar
Avsättningar
Summa avsättningar

0
0

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

22 850
22 850

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

0

93

0

12 776

5 720

34 332

8 283

10 372

8 828

20 244
41 304

8 584
24 769

17 757
60 918

600 261

295 368

645 644
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Finansiella rapporter i sammandrag
Förändring eget kapital för koncernen
tkr

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Omräkningsreserv

Bal.res. inkl
årets resultat

Totalt eget
kapital

21 174

1 291 971

-341

-750 928

561 876

Ingående balans 1 januari

2 728

Emissioner
Sålda teckningsoptioner

-28 152

Periodens resultat
-346

Omräkningsdifferens
Utgående balans 31 mars

21 174

1 294 699

-686

-779 080

536 107

Koncernens kassaflödesanalys
tkr

Jan-Mar
2019

Jan-Mar
2018

Jan-dec
2018

-28 152

-15 553

-91 845

4 549

3 858

18 628

0

0

-227

-23 603

-11 695

-73 444
3 532

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

-3 894

1 711

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar

-3 678

1 305

-257

Ökning (-)/minskning (+) av rörelseskulder

-19 955

-1 346

34 154

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-51 129

-10 025

-36 015

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-544

5

-1 108

-24 125

-13 616

-66 392

0

0

0

-24 669

-13 611

-67 500

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
2 728

26 112

416 067

Teckningsoptionsprogram

0

0

600

Upptagna lån

0

0

0

Amortering av lån

0

0

-140

2 728

26 112

416 527

Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE

-73 071

2 476

313 011

Likvida medel vid periodens början

331 196

18 020

18 020

104

149

165

258 229

20 644

331 196

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

11

Delårsrapport 1 januari – 31 mars, 2019

Finansiella rapporter i sammandrag
Moderbolagets resultaträkning
tkr

Jan-Mar
2019

Jan-Mar
2018

Helår
2018

Intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

508

611

1 942

24 125

13 616

66 392

169

0

2 007

24 802

14 227

70 341

3

-1 184

-7 758

Övriga externa kostnader

-28 092

-10 676

-64 720

Personalkostnader

-19 983

-12 999

-69 770

-3 767

-3 863

-15 530

Summa rörelseintäkter
Kostnader
Råvaror och förnödenheter

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

-40

-13

-215

Summa rörelsekostnader

-51 878

-28 735

-157 992

Rörelseresultat

-27 076

-14 507

-87 651

-1 373

0

-6 865

0

0

-1 683

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

89

64

395

-54

-57

-289

-1 338

7

-8 442

-28 414

-14 500

-96 093

0

0

0

-28 414

-14 500

-96 093
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Finansiella rapporter i sammandrag
Moderbolagets balansräkning
tkr

31 mar
2019

31 mar
2018

31 dec
2018

309 849

248 401

291 224

4 038

0

1 353

313 887

248 401

292 577

TILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
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

930

1 161

987

6 445

8 662

6 796

7 375

9 823

7 783

50

5 513

50

321 312

263 738

300 410

9 739

10 460

8 809

678

3 376

618

3 083

678

179

13 499

14 514

9 606

55

573

69

0

1 645

0

172

-138

919

Varulager
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer
Summa varulager
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

2 959

133

189

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

3 814

1 078

3 041

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

256 584

17 791

330 061

277 083

35 596

343 884

SUMMA TILLGÅNGAR

598 395

299 334

644 294

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsavgifter

21 174

10 680

21 174

243 731

170 868

222 291

Överkursfond

1 294 699

915 739

1 291 971

Balanserat resultat inklusive periodens resultat
Summa eget kapital

-1 018 015

-838 975

-968 161

541 588

258 312

567 274

0

71
71

0
0

22 990
22 990

22 850
22 850

Avsättningar
Avsättningar
Summa avsättningar

0

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

22 850
22 850

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

0

93

0

12 776

5 720

34 332

936

3 564

2 081

20 244

8 584

17 757

33 956

17 961

54 170

598 395

299 334

644 294
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Finansiella rapporter i sammandrag
Förändring eget kapital för moderbolaget
tkr

Aktiekapital

Överkursfond

Fond för
utvecklingsavgifter

Balanserat
resultat

Periodens
resultat

Totalt eget
kapital

21 174

1 291 971

222 291

-872 069

-96 093

567 274

0

2 728

21 440

-21 440

243 731

-893 509

Ingående balans 1 januari
Emissioner
Sålda teckningsoptioner

-28 414

Periodens resultat
Omföring
Utgående balans 31 mars

21 174

1 294 699

-124 506

541 588

Moderbolagets kassaflödesanalys
tkr

Jan-Mar
2019

Jan-Mar
2018

Jan-dec
2018

-28 414

-14 500

-96 093

5 140

3 863

27 159

0

0

-227

-23 274

-10 637

-69 160
3 532

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

-3 894

1 711

Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar

-3 687

1 273

-396

Ökning (-)/minskning (+) av rörelseskulder

-19 309

-1 297

34 199

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-50 164

-8 950

-31 826

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-544

0

-1 092

-24 125

-13 616

-66 392

-1 373

0

-1 401

-26 041

-13 616

-68 885

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
2 728

26 112

416 067

Teckningsoptionsprogram

0

0

600

Upptagna lån

0

0

0

Amortering av lån

0

0

-140

2 728

26 112

416 527

Nyemission

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE

-73 477

3 546

315 816

Likvida medel vid periodens början

330 061

14 245

14 245

0

0

0

256 584

17 791

330 061

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut
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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, 2019-04-25

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 Årsredovisnings
lagen 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 april – 30 juni 2019, Q2 …………………………… 21 augusti 2019
Årsstämma 2019 ………………………………………….. 18 juni 2019

Definitioner
Antal aktier
Genomsnittligt antal aktier, vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period. Ingående balans + utgående balans / 2.
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.

16

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december, 2018

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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