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Året i korthet
Kort om Azelio
Hållbar energi för alla
Hållbar och tillförlitlig energi till ett konkurrenskraftigt
pris är avgörande både för miljön och långsiktig tillväxt.
Dessvärre är tillgången till hållbar energi instabil på
många platser i världen. Azelios lösning möjliggör tillgång
till förnybar energi som el och värme när och där det
behövs. Vår teknologi lagrar energi från sol och vind och
gör den tillgänglig som el och värme dygnet runt och detta
till en mycket konkurrenskraftig kostnad. På så sätt kan
människor, samhällen och näringsliv utvecklas hållbart.

En stor och växande marknad
Med effektiv lagring av förnybar energi utanför stabila
elnät adresserar Azelio en mycket stor marknad. Idag lever
en miljard människor utanför elnät och ännu fler i
områden med instabila nät. De är då i stor utsträckning
beroende av dieselgeneratorer, en teknologi som både är
smutsigare och dyrare än Azelios. Efter att framgångsrikt
ha demonstrerat lagringsteknologin 2018 och sedan
fortsatt att utveckla den har Azelio erhållit kvalificerade
förfrågningar från potentiella kunder på över 3,9 GW
motsvarande ett ordervärde upp till 170 miljarder kronor.

En banbrytande lösning
Azelios lösning lagrar energi i form av värme i ett
aluminiumlager. Värme tas sedan från lagret på efterfrågan och
levererar värme och el via en Stirlingmotor under dygnets alla
timmar till en konkurrenskraftig kostnad. Den totala
verkningsgraden kan nå90 procent. Azelios teknologi för lagring
kan kopplas till bland annat sol- och vindkraftsanläggningar
och därmed möjliggöra leverans av hållbar el när den behövs,
under dygnets alla timmar. Systemet är modulbaserat och kan
installeras som kundanpassade enheter för att till exempel
förse ett sjukhus, en fabrik eller ett mindre samhälle med
hållbar energi.

I steget från innovation till industri
Azelio fortsätter att följa en tydlig plan för att industrialisera
och kommersialisera sin innovation globalt. Därmed läggs
grunden för ett betydande nytt svenskt industriföretag. Steget
från innovation till industri tas tillsammans med stora och väl
etablerade globala partner. Dit hör Marockanska statliga Masen
(Moroccan Agency for Sustainable Energy) som ansvarar för
Marockos ambitiösa mål om förnybar energi, samt Masdar som
är baserat i Abu Dhabi och en av världens främsta bolag inom
utveckling, etablering och drift av förnybara energisystem.
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En viktig milstolpe för bolaget är att verifiera systemet för
att erhålla verifieringsdata som underlättar för kunder att
belåna projekt som använder Azelios teknologi. Verifieringen
kommer att ske från Azelios nyligen installerade system på
en av världens främsta solkraftsparker, Noor som finns i
Marocko och ägs av Azelios partner Masen samt från
bolagets installation i Sverige. Senare under 2020 även i Abu
Dhabi. Med anledning av rådande coronasituation och
reserestriktioner så inleder verifieringen med fokus på data
från Sverige. Dessa verifieringar banar väg för start av
serieproduktion i Azelios fabrik i Uddevalla under 2021.

Väsentliga händelser
Azelio utvecklar teknologi för att kunna ladda
lagret med elektricitet
Azelio utvecklade under året sin unika teknologi från att
värma lagret med koncentrerad solenergi till att även
kunna värma lagret med el. Därmed kan Azelios lösning
öka produktiviteten hos installerade eller planerade
installationer av solceller och vindkraft, för leverans enligt
efterfrågan dygnet runt. Lösningen kan också användas för
att utnyttja perioder då efterfrågan, och därmed priserna,
på elektricitet är låg till att ladda lagret.
Med Azelios teknologi kan den totala systemeffektiviteten
uppgå till hela 90 procent från energi till energi då lagret
kan generera både elektricitet och värme till en
temperatur om ca 55–65 grader.

Förfrågningar ökar till motsvarande ordervärde om
170 miljarder kronor
Den utvidgade lagringslösningen medförde att Azelio
granskade tidigare förfrågningar och fick även nya
förfrågningar från kunder. Förfrågningarna bedömdes
under hösten 2019 uppgå till cirka 3,9 GW, motsvarande
upp till 170 miljarder kronor i potentiellt ordervärde,
flerfaldigt högre än den tidigare bedömningen om 1 GW
motsvarande upp till 50 miljarder kronor i ordervärde. Det
bör dock noteras att dessa förfrågningar inte utgör order
och att antalet förfrågningar överstiger bolagets
förväntade produktionskapacitet under de kommande fem
åren.
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Avsiktsförklaringar om kapacitet för 159 MW

Verifieringsprojekt i Sverige och Marocko

Azelio tecknade under året fyra avsiktsförklaringar
(Memorandums of Understanding, MoU), om anläggningar

Tillsammans med Marockanska Masen tog Azelio två enheter
i drift under december 2019 i solkraftparken Noor solar

med en sammanlagd kapacitet om ca 159 MW. Dessa

power complex i Marocko, och driftsatte i egen regi ett

tecknades i USA och på prioriterade marknader i Afrika
söder om Sahara och i Mellanöstern. Flera
avsiktsförklaringar har ingåtts med projektutvecklingsbolag i

motsvarande projekt i Åmål, i anslutning till bolagets
utvecklingscenter. Enheterna ska användas i det
verifieringsprojekt som syftar till att göra Azelios teknologi

det uttalade syftet att ingå långsiktiga samarbeten.

belåningsbar. Projektet inleds med att systemen optimeras
varefter en tredje part ges i uppdrag att registrera driftdata.

Den mest omfattande avsiktsförklaringen avser ca 120 MW,
motsvarande ca 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

Data från drift i verklig miljö är grundläggande vid
finansiering av denna typ av projekt och möjliggör också
säkrare investeringskalkyler.

Företrädesemission om 350 miljoner kronor

Kalifornien. Biodico Inc arbetar för att skapa miljövänliga
anläggningar för biobränsleproduktion, som drivs lokalt med
förnybara resurser.

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.

Koncernens nyckeltal
JAN–DEC 2019

JAN–DEC 2018

1 670

1 942

Rörelseresultat, tkr

-160 510

-91 749

Årets resultat, tkr

-160 897

-92 004

-3,80

-3,54

710 374

561 717

82%

85%

-129 853

-35 774

55 634

331 196

Nettoomsättning, tkr

Resultat per aktie, kr
Eget kapital, tkr
Soliditet, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr
Kassa och bank, tkr
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Utvecklad teknologi gör det möjligt
att ladda lagret med el
Azelio nådde ett teknikgenombrott under året som innebär
att bolagets termiska energilagringslösning inte enkom kan
ladda lagret genom koncentrerad solvärme utan även med
elektricitet. Den utvecklade teknologin gör att Azelios
energilagringslösning kan användas tillsammans med
etablerade och väl utbredda tekniker inom förnybar energi,
såsom solceller och vindkraft.
Genombrottet öppnar nya stora marknader då solceller och
vindkraft har en stor global utbredning, men även för att
Azelios lager kan användas tillsammans med befintliga soloch vindkraftverksanläggningar. Den blir dessutom attraktiv
på geografiska marknader som exempelvis Indien, där
förutsättningarna för solceller och vindkraft är goda, men
där koncentrerad solkraft inte ger tillräcklig energi för att
skapa ett ekonomiskt hållbart system. Azelios teknologi kan
även anslutas till befintliga elnät för att hantera obalanser i
elpriser och effekt. I många delar av världen blir detta en
allt större fråga.

Den utvecklade teknologin ger även möjlighet till en total
systemeffektivitet upp till hela 90 procent från energi till
energi då lagret kan generera både elektricitet och alstrad
värme till en temperatur om ca 55–65 grader. Med tidigare
teknik var det svårt att ta tillvara värmen.
Behovet av en snabb omställningen i världen mot förnybar
energi innebär att behovet av energilagring är stort och ökar
snabbt. Azelios lagringslösning kan nu i ännu fler
sammanhang än tidigare vara den mest konkurrenskraftiga
lösningen för distribuerad och behovsstyrd elproduktion för
användning dygnet runt.
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Fortsatt starkt framåt
Azelios offensiva utveckling till ett kommersiellt
industribolag fortsatte planenligt under 2019. Målmedvetet
flyttar vi oss framåt för att kunna växla upp till
serieproduktion och installationer hos kunder globalt under
2021. För oss är det glädjande att notera att alltfler ser att vi
har de rätta förutsättningarna att på allvar och i närtid bidra
till FN:s globala mål om hållbar energi till alla.

Förfrågningar börjar utvecklas till
avtal
Hösten 2019 började vi något före plan att teckna de första
avsiktsförklaringarna för våra energilager med
Stirlingbaserad elproduktion vid behov. Vid årsskiftet
2019/2020 summerade avsiktsförklaringar till en sammanlagd
kapacitet om 159 MW, som sedan dess fyllts på så att de
summerar till 184 MW. Avsiktsförklaringarna har tecknats på
prioriterade marknader i USA, Pakistan, Afrika söder om
Sahara och i Mellanöstern. Flera har ingåtts med
projektutvecklingsbolag i det uttalade syftet att ingå
långsiktiga samarbeten där de vill inkludera vår teknologi i
sina erbjudanden till kunder.
Användningsområdet för vår lagringsteknologi är brett. Det
visar sig i behoven för våra motparter på de olika
marknaderna. I Afrika söder om Sahara lever många utan
tillgång till stabilt elnät, varför till exempel sjukhus, fabriker
och samhällen använder solenergi när det går och
dieselgeneratorer under de tider på dygnet då solen inte

Jonas Eklind, VD

skiner. Vår lösning, där solenergi lagras under dagen för att
sedan användas under dygnets mörka timmar, ersätter
diesel som baskraft och sänker både elkostnader och
miljöavtryck väsentligt. Tröskeln för våra potentiella kunder
är oftast inte att få kalkylen att gå ihop, utan att finansiera
projekten.

År 2020 blir ett år för nya avtal,
konkretiseringar av befintliga
avsiktsförklaringar och förberedelser
för 2021 då serieproduktionen
startar.

För Biodico Inc i Kalifornien med vilka vi träffat vår hittills
största avsiktsförklaring, ser behovet annorlunda ut. De vill
skapa miljövänliga anläggningar för biobränsle i regionen,
som drivs lokalt med förnybara resurser. I Kalifornien är
solpaneler ett givet val, men dessa kombineras med
försörjning via ett underutvecklat elnät där tarifferna är
höga. Här representerar vi ett lokalt, förnybart och billigare
alternativ.
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Nästa steg är fasta order
Att vi lyckats teckna avsiktsförklaringar är ett resultat av att
vi har stärkt vår organisation inom marknadsföring och
affärsutveckling. Vi har anställt skickliga individer som har
börjat arbeta med de förfrågningar som inkommit sedan den
första teknikdemonstrationen sommaren 2018 och som nu
visar resultat. Målet för 2020 är att fortsätta sluta ett flertal
avsiktsförklaringar och också omvandla en del av dessa till
fasta order.
För att omvandla dagens avsiktsförklaringar till order
behöver vi tillsammans med de potentiella kunderna göra
genomförbarhetsstudier och sedan finansiera och finplanera
projekt. Detta kräver både tid och resurser, varför det är
viktigt för oss att välja rätt projekt att fördjupa dialogen
kring och sedan också prioritera dem rätt.

Verifieringsdata på gång
Ett annat viktigt steg vi tog under 2019 var att få
verifieringsprojekten i Marocko och Åmål på plats.
Tillsammans med marockanska Masen (Moroccan Agency for
Sustainable Energy) installerade vi två enheter i en av
världens främsta solkraftparker, Noor solar power complex i
Ouarzazate, Marocko och driftsatte ett korresponderande
system i Åmål som testbädd. Från första kvartalet låter vi en
tredje part registrera driftdata för verifiering av teknologin.
Detta sker inledningsvis från Åmål på grund av
reserestriktioner med anledning av coronaviruset.
Syftet med denna verifiering är att ge våra kunder, deras
kunder och finansiärer ett robust underlag som en möjlighet

Partners ger hävstång

till finansieringsbeslut för fullskaliga anläggningar. Att
lånefinansiera projekt är ofta en förutsättning för optimal
projektekonomi och därmed också en förutsättning för att vi
ska kunna konvertera betydande kundintressen till order.

Under 2020 ska vi installera ytterligare ett
verifieringsprojekt, denna gång med projektutvecklaren och

För mindre projekt räcker ett par månaders data som
underlag, medelstora anläggningar fordrar tidsserier på upp
till ett år, medan de riktigt stora anläggningarna kräver ännu

förnybara energisystem och hållbar statsutveckling, vill
verifiera systemet och lära sig vår teknik så att de kan
inkludera den i sin produktportfölj. Projektet omfattar totalt
fyra enheter.

förnybara energijätten Masdar tillsammans med Khalifa
University i Abu Dhabi. Masdar som verkar i 25 länder och är
specialiserat på utveckling, installation och drift av

längre tidsserier.
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Levaransorganisation på plats
Att vi närmar oss serieproduktion är tydligt inom företaget.
Vi avslutade året med ca 160 medarbetare och konsulter och
har idag en leveransorganisation på plats och en
produktionsenhet som står redo. En viktig milstolpe för oss
internt, var att vi i somras producerade den första
Stirlingmotorn i volymutförande i vår fabrik i Uddevalla.

Optimera för produktion
Förfrågningar, avsiktsförklaringar och order från kunder
måste också gå hand i hand med produktionen. Vi kommer
under 2020 fokusera på att optimera för serieproduktion år
2021. Det innebär att vi gör mindre justeringar i teknologin
för att anpassa den till de produktionsmetoder vi väljer
tillsammans med våra tillverkningspartners. Vi ska också
slutligt välja komponenter och vi ska göra en så kallad PVserie där PV står för product verification, för att kontrollera
att alla justeringar vi gör är optimala.

På väg mot en global marknad
År 2020 blir ett år för nya avtal, konkretiseringar av
befintliga avsiktsförklaringar och förberedelser för 2021 då
serieproduktionen startar. Planen är ambitiös och innebär
att vi på fem år ska gå från idé till industriell
volymproduktion för en global kommersiell marknad. Så här
långt har det genom hårt och målmedvetet arbete
tillsammans med partners fungerat planenligt. Vi fortsätter
vara målmedvetna och hårt arbetande för att bidra till
klimatmålen och förändra livet till det bättre för miljontals
människor världen över.
Den rådande situationen med COVID-19 drabbar många hårt
och stängda landsgränser skapar stora utmaningar för
verksamheter. Påverkan på Azelio har varit förhållandevis
mild, men reserestriktioner gör att vi inte kan jobba i den
takt och från de platser vi planerat för i alla projekt. Mot
bakgrund av svenska myndigheters precisering att
reserestriktioner kvarstår till minst 15:e juni samt den i
övrigt ovissa utvecklingen av coronavirusets påverkan
anpassar vi därmed våra projektplaner till den nya
situationen. En optimering av våra resurser baserad på bästa
bedömning av läget leder till vissa förändringar av tidigare
kommunicerad tidplan. Bolagets rörelsekapital bedöms räcka
ytterligare ett kvartal jämfört med vad som tidigare
kommunicerats, till december 2020. Behovet av nästa
finansiering flyttas därmed framåt i motsvarande mån.
Övergripande tidplan flyttas då även fram ett kvartal med
påbörjad kommersiell installation under Q4 2020 och
inledande serieproduktion Q3 2021.
Göteborg, April 2020

- Jonas Eklind, VD
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Teknologin
Så fungerar det
Distribuerad elektricitet där den behövs och när den
behövs. Med detta fokus har Azelio utvecklat en unik
lösning för termisk energilagring med högeffektiv
Stirlingbaserad elproduktion vid behov. Det är en skalbar
lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en låg
kostnad.
Systemet kan installeras i storlekar från 0,1 MW till 100 MW
med en lagringskapacitet för 13 timmars elproduktion vid
nominell effekt – ett system som således kan förse
exempelvis ett sjukhus, en fabrik eller ett mindre samhälle
med förnybar energi dygnet runt. Systemet är byggt med
modulär design för individuella kundanpassningar och
med komponenter som kräver minimalt underhåll.

Banbrytande energilagring
Azelios lagringslösning bygger på 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.

Stirlingmotor omvandlar värme till el
Stirlingmotorer utnyttjar en värmedifferens för att driva en
generator och producera elektricitet. Således behövs endast
värme för att driva motorn och den är helt fri från utsläpp.
Azelios unika Stirlingmotor har utvecklats under 25 år med
över två miljoner ackumulerade driftstimmar.
Stirlingmotorns höga verkningsgrad från värme till el om 29
% är en viktig faktor för systemets kostnadseffektivitet.
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Konkurrensfördelar
Kostnadseffektiv teknik. Kombinationen av Stirlingmotorns
verkningsgrad och systemets möjlighet att lagra termisk
energi i stället för dyrare lagring av el, ger Azelio ett
konkurrenskraftigt erbjudande för installationer upp till 100
MW med en lagringskapacitet från ca 4 timmar och uppåt, för
leverans dygnet runt.
Skalbar design. Den skalbara designen möjliggör byggnation
av mindre projekt, en standardiserad byggprocess, snabb
installation, stegvis expansion och fler tillämpningsområden.
Väl lämpat för distribuerad elproduktion. Systemet är robust
och konkurrenskraftigt redan vid mindre installationer från
0,1 MW och upp till 100 MW. Det lämpar sig därför väl för
områden som saknar tillgång till tillförlitliga elnät och idag
är beroende av dieselgeneratorer.
Högkvalitativ monteringsanläggning för storskalig
produktion av Stirlingmotorn. Med etablerade
underleverantörer och en egen produktionsanläggning
uppbyggd enligt de senaste tillverkningsprinciperna kan
bolaget säkerställa serieproduktion med hög kvalitet och
låga kostnader genom hela tillverkningskedjan, vilket skapar
konkurrensfördelar och möjlighet att säkra snabb tillväxt i
produktionen.
Globalt nätverk med etablerade samarbetspartners. Azelio
har utvecklat ett globalt nätverk med ledande aktörer inom
förnybar energi, däribland Masen och Masdar. Nätverket
bidrar med värdefull kunskap om marknaden för förnybar
energi, forskning och utveckling, industrialisering, verifiering
och affärsutveckling. Samarbetet är till stor del lokalt
förankrat, vilket ger Azelio förutsättningar att identifiera
affärsmöjligheter och utveckla relationer med potentiella
kunder, leverantörer och myndigheter.
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Bolagsöversikt
Affärsmodell
Azelio erbjuder ett system med termisk energilagring för
Stirlingbaserad elproduktion på efterfrågan, dygnet runt.
Bolaget äger all unik produktdesign för sina system och utför
slutmontering av Stirlingmotorn i egen fabrik medan
underleverantörer producerar systemets komponenter och
sammansätter delsystem såsom lagringsenhet.
Azelio kan komma att tillämpa två olika affärsmodeller
beroende på kommersiella förutsättningar och
projektspecifika krav. Initialt kan Azelio driva och äga projekt
tillsammans med partners för att etablera teknologin på
marknaden. När systemet och teknologin är etablerad och
beprövad blir Azelio en teknikleverantör som säljer tekniken
och utbildar andra i hur man skapar framgångsrika projekt.
Azelios system erbjuds till kunder på den globala
energimarknaden med ett initialt fokus på installationer om
0,5 MW till 20 MW och på längre sikt system för projekt upp
mot 100 MW. Azelio inriktar sig främst mot att sälja system
till EPC-leverantörer (projektutvecklingsbolag) som sedan
ansvarar för installationen. Azelio kommer till en början att
delta i uppstartsfasen vid nya installationer för att utbilda
EPC-leverantörer för framgångsrik installation och underhåll
av system.

Intäktsmodell
Azelios intäktsmodell är beroende av kommersiella
förutsättningar och projektspecifika krav och styrs därför av
vilken affärsmodell som bolaget tillämpar. Till en början kan
Azelio komma att driva projekt tillsammans med partners
och avser sedan att övergå till att bli en teknikleverantör
som säljer system.

Försäljning av system
När systemet är etablerat på marknaden avser Azelio
tillämpa en intäktsmodell baserad på försäljning av system. I
eftermarknaden tillämpas en intäktsmodell i form av
servicearvoden där återkommande intäkter erhålls vid
övervakning, service och underhåll.

Projektfinansiering
Diskussioner förs med olika finansiärer som kan bistå
Azelios projekt med lån. Det finns många olika varianter på
att finansiera projekt. En vanligt förekommande struktur är
att en finansiär ger ett lån till Azelio där risken för
fordringsförlust täckts med en garanti från en tredje part.
Azelio kan då få en lägre räntekostnad jämfört med normal
lånefinansiering. Därutöver finns även möjlighet att erhålla
eget kapital, lån eller bidrag från organisationer,
myndigheter och internationella utvecklingsbanker såsom
till exempel Världsbanken och Europeiska utvecklingsbanken
för att finansiera projekt.
11
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Långsiktig målbild
Azelio har som mål att driva på den globala gröna
omställningen genom att lagra förnybar energi och
göra den tillgänglig när det behövs och där det
behövs, dygnet runt till en låg kostnad.
2019 - mål och måluppföljning
Teckna avtal med partner/samordnare på
prioriterade marknader.
Azelio ingick sex avsiktsförklaringar med partner
påprioriterade marknader, i Afrika söder om Sahara,
i Pakistan, i Kalifornien och i Mellanöstern.
Installation och driftsättning av verifieringsprojekt i
Marocko.
Verifieringsprojekt installerades och driftsattes i
Marocko och i Åmål.
2020 - mål
Forsätta att teckna avsiktsförklaringar med kunder
samt omvandla avsiktsförklaringar till kommersiella
order.
Presentera verifieringsdata från bolagets
verifieringsprojekt.
2021 - mål
Påbörjad serieproduktion och inleda större
kommersiella projekt.
Bolagets produktionsmål och kapacitet
2021: 1 500 enheter
2022: 6 000 enheter
2023: 17 000 enheter
2024: 35 000 enheter
Finansiella mål
Bolaget har som mål att på lång sikt uppnå en EBITmarginal på minst 15 procent.
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Styrelse & ledning
Styrelsen

Bo Dankis

Född 1954. Styrelseordförande sedan
2011.

Utbildning
Civilingenjör, Industreill Ekonomi,
Tekniska högskolan vid Linköpings
universitet

Andra nuvarande uppdrag
Styrelseledamot för
Kapitalförvaltning Ekeby AB.

Tidigare uppdrag
Styrelseordförande för IV Produkt
Aktiebolag, styrelseordförande för
Gadelius Holding, styrelseordförande
Business Sweden, styrelseordförande
Perstorp, styrelseledamot Gunnebo
AB, styrelseledamot ASSA ABLOY AB,
VD Perstorp, VD ASSA ABLOY AB,
Landschef ABB Japan.
Styrelseledamot för Ekeby Invest AB.
Styrelseledamot för IV Produkt
Holding AB och IV Produkt Holding
Sweden AB.

Antal aktier i företaget
469 640 aktier och 940 000
teckningsoptioner i Bolaget.

Mattias Bergman

Hicham Bouzekri

Född 1966. Styrelseledamot sedan
2017.

Född 1973. Styrelseledamot sedan
2018.

Utbildning

Utbildning

Executive MBA, Copenhagen
Business School. Civilekonom,
Stockholms universitet.

Ingenjör, Electronics
communications, Ecole
Mohammadia d’Ingénieur, Marocko.
M.Sc., University of Florida,

Andra nuvarande uppdrag
CEO och styrelseledamot för BIL
Sweden Adm AB.
Styrelseordförande för Odette
Sweden AB, Styrelseledamot för

Gainesville, Florida, USA. PhD i
elektroteknik, Texas A&M
University, College Station, Texas,
USA.

Andra nuvarande uppdrag

NeoNode Inc.

Tidigare uppdrag
CEO och styrelseledamot för
National Electric Vehicle Sweden
AB och Attaro Consulting AB.
Styrelseordförande för ReformTech
Heating Technologies AB.
Styrelseledamot för Automobile
Property AB, Automobile
Laboratory Sweden AB, Automotive
Interior Parts Sweden AB och
Automobile i Trollhättan nr 2 AB.

Antal aktier i företaget
34 662 aktier och 600 000
teckningsoptioner i Bolaget.
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Director, Forskning och utveckling,
Industriell integration för Masen.
Grundare och huvudaktieägare i
Microtronix.

Tidigare uppdrag
CEO för MASciR.

Antal aktier i företaget
300 000 teckningsoptioner.
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Sigrun Hjelmquist

Kent Janér

Pär Nuder

Född 1956. Styrelseledamot sedan
2019.

Född 1961. Styrelseledamot sedan
2016.

Född 1963. Styrelseledamot sedan
2012.

Utbildning

Utbildning

Utbildning

Civilingenjör och teknologie
licentiat i teknisk fysik, Kungliga
Tekniska högskolan.

Civilekonom, Handelshögskolan i
Stockholm

Jur.kand., Stockholms universitet

Andra nuvarande uppdrag

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för Facesso AB,

Styrelseordförande för Frost Asset
Management AB. Styrelseledamot

Styrelseordförande för Tapetlagret
Öbergs Färghus i Västerås
Aktiebolag och Hemsö Fastighets

Styrelseledamot för Addnode
Group Aktiebolag (publ), Eolus
Vind Aktiebolag (publ), Edgeware

för Nektar Asset Management AB,
Brummer & Partners AB, Blue
Marlin AB och Eastfort Asset

AB. Styrelseledamot för
Beijerinvest Aktiebolag, Dabok AB
och Dabok Advisory AB.

AB (publ), Ragn-Sellsföretagen AB,

Management Ltd, Eastfort Dynamic

Styrelsesuppleant för Dabo Idé AB.

Transcendent Group AB (publ),
IGOT Ab och Teqnion AB.

Master Fund och Eastfort Dynamic
Feeder Fund.

Tidigare uppdrag

Tidigare uppdrag

Tidigare uppdrag

Styrelseordförande ALMI

Styrelseordförande och

Stockholm Investeringsfond AB,
ALMI Invest Östra Mellansverige
AB, ALMI Invest Stockholm AB,
Fouriertransform Aktiebolag och
Nordic Iron Ore AB.
Styrelseledamot för Clavister

styrelseledamot för Honung AB
och Namint AB.

Antal aktier i företaget
17 770 107 aktier (direkt, genom
bolag och via närstående).

Holding AB, Saminvest AB, Silex
Microsystems AB och Bluetech
Aktiebolag,

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseordförande för
Sundbybergs stadshus AB, I&P
Förvaltning AB, Fjällförsäkringar AB
SkiStar Aktiebolag, AMF
Pensionsförsäkring AB och Tredje
AP-fonden. Styrelseledamot för
Swedegas AB, IP-Only AB, Nyx
Security AB, Knubbsäl Midholding
AB, STEN HECKSCHER AB, Knubbsäl
Holding AB, Narob TopHolding AB,
Nyx Group AB, Business Challenge
AB, IP-Only Holding AB, Fabege AB
och Åre 2019 AB.

Antal aktier i företaget
10 130 aktier och 60 000

Antal aktier i företaget

teckningsoptioner.

Pär Nuder innehar 339 879 aktier
och 303 200 teckningsoptioner
(genom bolag och via närstående).
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Bertil Villard

Lars Thunell

Född 1952. Styrelseledamot sedan
2010.

Född 1948. Styrelseledamot sedan
2018.

Utbildning

Utbildning

Utbildning: Jur.kand., Stockholms
universitet

Fil.dr i Statskunskap vid
Stockholms universitet.
Forskarassistent, Harvard

Andra nuvarande uppdrag
Styrelseordförande för Strax AB,
Landsort Care 3 AB och Landsort
Care 4 AB. Styrelseledamot för
Prior & Nilsson Fond- och
Kapitalförvaltning, Aktiebolag,
Bertil Villard Holding AB, Polaris
Management A/S, Polaris Invest II
ApS, Polaris II Invest Fonden och
iCoate Medtech AB. Hammiltoska
Familjestiftelsen.
Styrelsesuppleant för Tengroth &
Co AB, Alltid Oavsett AB, CJMGB
Förvaltning AB och PPRD Nordic
AB.

Tidigare uppdrag
Delägare i och extern
firmatecknare för Advokatfirman
Vinge Aktiebolag.
Styrelseordförande för Landsort
Care AB, Landsort Care 2 AB, och
Rabbalshede Kraft AB (publ).
Styrelseledamot för ECODC AB,
Gränges AB, Mercuri International
Group AB, SamSari Aktiebolag,
Auriant Mining AB och Samsari Act
Group AB. Styrelsesuppleant för
Voddler Sweden AB.

University, Cambridge,
Massachusetts, USA.

Andra nuvarande uppdrag
Styrelseordförande för Björnberget
Fastighetsförvaltning AB och
ECODC AB.

Tidigare uppdrag
CEO för IFC (International Finance
Corporation, del av World Bank
Group), CEO för SEB (Skandinaviska
Enskilda Banken AB), Leading
positioer inom ABB och American
Express, Styrelseordförande för
Africa Risk Capacity Ltd och
Flexenclosure AB (publ).
Styrelseledamot för Standard
Chartered Bank, Global Water
Development, Access Health
International, Middle East
Investment Initiative, Akzo Nobel,
SCA, Astra och Castellum, Senior
Advisor för Blackstone och Advisor
för Africa Development Bank.

Antal aktier i företaget
375 994 aktier och 330 000
köpoptioner.

Antal aktier i företaget
950 000 aktier (direkt och via
bolag), 300 000 teckningsoptioner
och 50 000 köpoptioner utställda
av Huvudägaren i Bolaget.
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Ledande befattningshavare

Jonas Eklind

Kennet Lundberg

Peter Gabrielsson

Född 1963. CEO sedan 2015.

Född 1957. CFO sedan 2018.

Utbildning

Utbildning

Född 1973. VP Operations sedan
2019.

Universitetsexamen i fysik och
teknisk biologi, Uppsala

Executive MBA, Handelshögskolan
vid Göteborgs Universitet.

universitet. Diplom i praktisk
svenska och kommunikation,
Uppsala universitet. Diplom i
ledarskap i teknikföretag, ManTech
IFL Executive Education,
Handelshögskolan i Stockholm.
DIHM-examen,
marknadsekonomexamen, IHM
Business School.

Andra nuvarande uppdrag
Styrelseordförande för Shapeline
AB. Styrelseledamot och ägare av
Deep Powder AB. Styrelseledamot
för Cleanergy AB, Advanced
Stabilized Technologies Group AB,
ASTGW AB, Advanced Inertial
Measurement Systems Sweden AB
och Nordic New Energy Partners
Ekonomiska Förening.

Tidigare (senaste fem åren)
CEO och styrelseledamot för
Woodeye AB. CEO för Innovativ
Vision Holding Aktiebolag.
Styrelseledamot och
styrelsesuppleant för Dendro
Fortune AB. Styrelseledamot för
Vita Vonni AB.

Andra nuvarande uppdrag

Utbildning
Civilingenjörskandidat, Jönköpings
universitet.

Styrelseledamot för och ägare av
Kennet Lundberg AB.

Andra nuvarande uppdrag

Styrelseledamot och delägare i
Chamber Group Sweden AB, Lecka
Alpha Trading GP Ltd och Stella
Analytics Ltd. Styrelseledamot för
Lecka Alpha Trading LP.

Tidigare (senaste fem åren)

Styrelsesuppleant för Cleanergy
AB.

9 000 aktier och 200 000
teckningsoptioner i Bolaget.

Tidigare (senaste fem åren)
Vice President och CFO för Xellia
Pharmaceuticals ApS. CFO för Real
Holding i Sverige AB (publ).
Styrelseledamot för Victor
Hasselblad Aktiebolag, Hasselblad
Aktiebolag, Troax Group AB (publ)
och Instalco Intressenter AB.

Antal aktier i företaget
10 000 aktier i Bolaget.

Antal aktier i företaget
71 500 aktier och 500 000
teckningsoptioner i Bolaget.
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-

Regionchef för Lindbäcks Bygg AB.
VP Projects för Apply Emtunga AB.

Antal aktier i företaget

ÅRSREDOVISNING 2019 - OM AZELIO - STYRELSE & LEDNING

Ingemar Hagberg

Jonas Karlsson

Torbjörn Lindqvist

Född 1970. VP Manufacturing sedan
2019.

Född 1970. VP Projects sedan 2017.

Född 1969. CTO sedan 2017.

Utbildning

Utbildning

Utbildning

Civilingenjörsexamen i
maskinteknik, Chalmers Tekniska
Högskola.

Teknisk doktorsexamen,
Energiteknik, Maskinteknik, Lunds
tekniska högskola, Lunds
universitet. Civilingenjörsexamen i

Praktisk projektledning,
processutveckling och ergonomi,
Lean Production, Ständiga
förbättringar, 6-Sigma Green Belt,
samtliga utbildningar inom Volvo
Cars.

Andra nuvarande uppdrag
-

Tidigare (senaste fem åren)
-

Andra nuvarande uppdrag
-

Tidigare (senaste fem åren)
VP Projects för Azelio.

Antal aktier i företaget
5 000 aktier och 200 000
teckningsoptioner i Bolaget.

maskinteknik, Lunds tekniska
högskola, Lunds universitet.

Andra nuvarande uppdrag
-

Tidigare (senaste fem åren)
-

Antal aktier i företaget

Antal aktier i företaget

1 581 aktier och 200 000
teckningsoptioner i Bolaget.

Ingemar Hagberg 1 aktie och 300
000 teckningsoptioner i Bolaget.
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Jonas Wallmander

Dr. Ralf Wiesenberg

Född 1976. VP Partners &
Collaborations sedan 2017.

Född 1969. VP Business
Development sedan 2018.

Utbildning

Utbildning

Civilingenjörsexamen i
maskinteknik, Linköpings Tekniska
Högskola.

PhD i teknik och Masterexamen i
energiteknik, avdelningen för
energisystem, Berlins tekniska

Andra nuvarande uppdrag

universitet.

-

Andra nuvarande uppdrag

Tidigare (senaste fem åren)

Ensam administratör och ägare av
Lifecycle Associates S.L.

VP Partners & Collaborations för
Azelio.

Antal aktier i företaget
1 117 aktier och 200 000
teckningsoptioner i Bolaget.

Tidigare (senaste fem åren)
CEO för ÅF Aries Energia S.L. och
Sun to Market Solutions S.L.

Antal aktier i företaget
3 180 aktier och 200 000
teckningsoptioner i Bolaget.
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Strategiska partnerskap
Bolagets samarbetspartners
Azelio samarbetar med internationella partner som delar
ambitionen om att förbättra världens energiförsörjning med
mer effektiva, hållbara och tillförlitliga lösningar. Bolagets
samarbetspartner består av organisationer och företag som
samarbetar inom forskning och utveckling, produktion,
installation, industrialisering, verifiering och
affärsutveckling. Med olika utgångspositioner och
inriktningar inom förnybar energi skapas ett ömsesidigt
förtroende genom samarbete inom utveckling och validering.
Azelio strävar efter att skapa värde för bolaget dess
samarbetspartners i olika lokala projekt och för att parterna
ska använda varandras kompetenser för att skapa inflytande
på olika marknader.

Masen
Masen (Moroccan Agency for Sustainable Energy) är sedan
2016 en strategisk partner och sedan 2018 har Masen även
en representant i Azelios styrelse. Masen, som är statligt
kontrollerat, driver Marockos övergripande strategi mot en
hållbar energimix. Masen bidrar med värdefull kunskap om
solenergimarknaden och utgör en central del i Azelios

Med olika utgångspositioner och
inriktningar inom förnybar
energi skapas ett ömsesidigt
förtroende genom samarbete inom
utveckling och validering.

forskning och utveckling för termisk energilagring,
industrialisering, verifiering och affärsutveckling.
Masen ger tillgång till ett stort nätverk av etablerade företag
och intressenter inom förnyelsebar energi, samt till
leverantörer för lokala inköp och produktion. Masens
forsknings- och utvecklingsplattform för termisk solkraft är
placerad i Ouarzazate i Marocko där en av världens största
solkraftsparker finns installerad, Ouarzazate Solar Power
Station, med en kapacitet om 580 MW.
Sedan 2016 har Azelio tillsammans med Masen en
pilotanläggning i Ouarzazate om 13 kW och sedan i slutet av
2019 finns ett verifieringsprojekt med två enheter av Azelios
system installerat i Ouarzazate.
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Masdar
I september 2019 ingick Azelio ett forskningssamarbetsavtal
med Masdar och Khalifa University för att driva ett
pilotprojekt för utvärdering och demonstrering av Azelios
energilager. Det är projekt som använder solceller,
koncentrerad solenergi och vindkraft eller för projekt som
levererar lösningar för självförsörjande elnät. Syfte är att
utvärdera om Azelios teknologi kan inkluderas i befintliga
och kommande projekt inom förnybar energi. Masdar är ett
av världens främsta bolag inom utveckling, installation och
drift av förnybara energisystem.
Masdars erfarenhet inom termisk energilagring och
möjligheterna att demonstrera och validera system i en
påfrestande ökenmiljö har ansetts vara avgörande för valet
av forskningspartner.
Masdar Institute (Masdar Institute of Science and
Technology) är sedan 2018 Azelios forskningspartner för
utveckling av termisk energilagring. Masdar Institute
startade 2007 i samarbete med Massachusetts Institute of
Technology (MIT), som ett oberoende icke-vinstdrivande
forskningsuniversitet med inriktning på avancerad energi
och hållbar teknologi. Masdar Institute är nu en del av
Khalifa University of Science and Technology.

Glava Energy Center
Sedan 2019 är Glava Energy Center en svensk
samarbetspartner till Azelio. Glava Energy Center är ett
utvecklingscentrum på regional, nationell och internationell
nivå för företag och organisationer som bedriver verksamhet
inom förnybar energi eller energieffektivisering.
Samarbetet med Glava Energy Center avser verifieringen av
Azelios teknologi i Sverige. Samarbetet möjliggör tester nära
bolagets utveckling och i system tillsammans med förnybara
teknologier och nätkonfigurationer. De varierande
testmiljöerna påskyndar verifiering för ett brett
användningsområde och en utökad marknad.

AQ Enclosure Systems
Under 2019 ingick Azelio en avsiktsförklaring med AQ
Enclosure Systems om att samarbeta för att säkerställa
långsiktig produktion av Azelios energilager. Målet är att AQ
Enclosure Systems ska bli en fullskalig produktionspartner
som erbjuder inköp, montering och logistiktjänster för
Azelios färdiga system. De första enheterna som tillverkades
under avtalet levererades till Azelios verifieringsprojekt i
Marocko i slutet av 2019.
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Marknaden
Stor efterfrågan
Stora delar av världen saknar tillgång till tillförlitlig
elförsörjning, det vill säga elförsörjning under dygnets
samtliga timmar och som ej drabbas av återkommande
strömavbrott. Tillgång till tillförlitlig elförsörjning är viktigt
för ekonomisk och social utveckling, och energibrist drabbar
såväl hushåll som privat och offentlig sektor. Det finns en
betydande efterfrågan på elproducerande system som kan
tillgodose behovet av tillförlitlig elförsörjning.
Parallellt med bristen på tillförlitlig elförsörjning växer den
utvecklade världens efterfrågan på elektricitet, exempelvis
för infrastruktur och transporter. Krav ställs också på en
ökad användning av förnybar energi för att minska
koldioxidutsläppen och driva på den globala omställningen
från fossilt till förnybart. Sammantaget finns behov av
hållbar elproduktion på kostnadsmässigt konkurrenskraftiga
villkor under hela dygnet.

Förnybar el växer snabbt
Andelen för förnybar energi ökar inte minst i takt med att
den blir mer kostnadseffektiv jämfört med fossila bränslen.
Under 2017 svarade förnybart för 9,3 procent av den totala
energiproduktionen. År 2025 beräknas förnybara energislag
passera kol som den största källan för elproduktion och
2050 beräknas de svara för nästan hälften av den globala
elproduktionen.

Intermittent el behöver lagras
Det finns en tydlig uppdelning av energikällor i
intermittenta (icke-kontinuerliga fluktuerande)
energikällor, och i energikällor för baskraft
(kontinuerliga). Sol- och vindkraft är intermittenta källor
då de endast producerar energi när solen lyser och
vinden blåser. Kärnkraft och fossila energikällor är
däremot baskraftkällor då dessa kan producera energi
dygnet runt, oberoende av väder och vind.
Uppdelningen är relevant eftersom energikonsumtionen
är relativt kontinuerlig över tid och följer ett tydligt
mönster varje dygn med hög konsumtion på kvällen, när
produktionen från solceller är låg. För att sol- och
vindkraft ska kunna tillgodose behovet av kontinuerlig
energiförsörjning och utgöra fullgoda alternativ till
kärnkraft och fossila energikällor krävs således lösningar
för lagring som täcker dygnets alla timmar.
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Distribuerad elproduktion
Att ge fler tillgång till stabila elnät sker idag oftast både
snabbast och mest kostnadseffektivt genom att anlägga
system för så kallad distribuerad och behovsstyrd
elproduktion som förser små lokala och självförsörjande nät
(micro och mini grids). Systemen innehåller ofta sol- och
vindkraft som idag kompletteras med diesel som baskraft.
Sammantaget innebär detta att lagring av energi väntas ha
en nyckelroll för nästa steg i övergången från fossila till
förnybara energikällor. Efterfrågan finns idag framför allt på
marknader med självförsörjande elnät som är beroende av
dyra energikällor som diesel men som samtidigt har tillgång
till billiga och underutnyttjade energikällor såsom sol eller
vind. Men det finns också en efterfrågan på lagring på
elnätsanslutna marknader med stor tillgång till förnybara
energikällor, för elnät med dålig prestanda, samt på
marknader med kraftigt varierande eltariffer eller höga
koldioxidskatter.

Azelios målmarknader
Initialt har Azelio valt att fokusera på följande geografiska
marknader:
Mellanöstern och Nordafrika. Hög solstrålning,
medelhög tillgång till elektricitet och höga
alternativa kostnader för elproduktion.
Subsahariska Afrika. Hög solstrålning, låg tillgång
till elektricitet och höga alternativa kostnader för
elproduktion.
Anderna, Mexiko och Brasilien. Hög solstrålning,
behov av elförsörjning till små lokala elnät och
självförsörjande elnät.
Australien och centrala och västra USA. Hög andel
solstrålning och höga eltariffer.
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Azelio som investering
Adresserar en stor och växande
marknad
Tillgång till förnybar och tillförlitlig energi till ett
konkurrenskraftigt pris är avgörande för en hållbar
utveckling för samhällen och för miljön. Samtidigt släpar
distribution av förnybar energi efter i många länder. En
miljard människor lever idag utan tillgång till ett elnät och
ännu fler saknar stabil elförsörjning. Elbristen hämmar både
social och ekonomisk utveckling och är därför av bland
annat FN adresserat som ett huvudområde att förändra till
2030.
Azelios lösning kan ge alla tillgång till konkurrenskraftig
förnybar energi när den behövs. Behovet är stort och
efterfrågan finns. Redan idag har bolaget kvalificerade
förfrågningar motsvarande 3,9 GW eller 170 miljarder kronor i
potentiellt ordervärde. Genom att effektivt lagra energi från
sol och vind som värme och sedan göra den tillgänglig som
el och värme till ett konkurrenskraftigt pris dygnet runt
siktar Azelio på att starkt bidra till att världen når FN:s
globala mål om hållbar energi till alla.

Banbrytande lösning för stabil baskraft från sol och
vind oberoende av elnät

Azelio följer en tydlig plan
för att industrialisera och
kommersialisera sin innovation
globalt och därmed lägga
grunden för ett betydande nytt
svenskt industriföretag.

Azelios banbrytande lösning generar stabil och hållbar
energi och har kapaciteten att ersätta diesel som baskraft i
mikrogrids, baserade på till exempel solceller och vindkraft.
Systemets höga effektivitet gör att den också kan användas
för att balansera befintliga nät.
Systemet lagrar energi i form av värme i ett lager
bestående av återvunnen aluminium som via en
Stirlingmotor sedan omvandlas till el och värme när
det behövs. Lagret är designat för leverans dygnet
runt med produktion från lagret under 13 timmar vid
full effekt eller längre vid anpassning till skiftande
efterfrågan. Systemet har en total effektivitet från
energi till värme och el på upp till 90 procent.
Lösningen är ekonomiskt och miljömässigt
överlägsen de dieselgeneratorer som används i
mikrogridsystem idag, och passar utmärkt som
komplement till solceller och vindkraft för att täcka
upp när solen inte skiner eller vinden inte blåser.
Azelio ökar därmed produktiviteten från etablerade
installationer och teknologier.
Lösningen är helt fri från utsläpp, förbrukar inget
vatten eller salt, består av återvunnen aluminium
som inte degraderar över tid, och använder inga
sällsynta metaller.
Systemet är modulbaserat och byggs samman till
större enheter som är ekonomiskt konkurrenskraftiga
från 0,1 MW till 100 MW – vilket räcker för till exempel
sjukhus, fabriker, gruvor eller mindre samhällen.
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Rustar för en global marknad
Azelio har designat sin lösning för en global marknad, med
tillverkningsprinciper, leverantörer och metodik hämtade
från bilindustrin. Enheterna kan produceras i volym, är enkla
att hantera i fält och kostnadseffektiva redan vid små
installationer.
Serietillverkningen ska starta år 2021 och förbereds
noggrant. Produktionskapaciteten är från start 23 000
enheter, vilket motsvarar en försäljning på ca 15 miljarder
kronor. Kapaciteten kan fördubblas i den befintliga
Uddevallafabriken, som tidigare tillhörde Volvo Cars.

I steget från innovation till industri
Azelio följer en tydlig plan för att industrialisera och
kommersialisera sin innovation globalt och därmed lägga
grunden för ett betydande nytt svenskt industriföretag.
Bolaget befinner sig i en investeringsperiod och räknar med
att inom några år nå en miljardförsäljning. På lång sikt bör
lönsamheten överstiga 15 procents EBIT-marginal.
Ett viktigt delmål under 2020 är att verifiera systemet i
verkliga miljöer, vilket sker i Marocko tillsammans med den
strategiska partnern Masen och även i Sverige och Abu
Dhabi. Verifieringen ska underlätta för kunderna att
finansiera projekt med Azelios teknologi. Installationen i
Marocko på en av världens främsta solparker, Noor solar
power complex i Ouarzazate, Marocko samt installationen i
anslutning till bolagets utvecklingscenter i Åmål, stod båda
klara och levererade el i december 2019.
Steget från innovation till industri tas tillsammans med
stora och etablerade partners som Masen och Masdar och
underleverantörer med vana från bilindustrins exceptionellt
höga krav. Azelio är väl rustat för framtiden.

Ägarstruktur
Den 31 mars 2020 hade Azelio 7 808 aktieägare. Största
ägare var Kent Janér med närstående och bolag (Blue
Marlin), med ca 19,1 procent av kapital och röster.
Namn
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Ägarandel i %

Blue Marlin AB

19,12%

Bank Lulius Baer & Co Ltd, W8IMY

7,08%

Deutsche Bank (Suisse) S.A, W8IMY

4,51%

SEB AB, Luxembourg Branch, W8IMY

3,76%

Ilija Batljan

3,61%

Goldman Sachs International Ltd, W8IMY

3,33%

Byggmästare AJ Ahlström Fastighet

2,68%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

2,52%
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Notering
Azelios aktie noteras sedan 10 december 2018 på Nasdaq First North Growth Market. Under 2019 steg aktiekursen 23
procent och stängde på 12,00 kronor. Som högst stängde aktien på 15,76 kronor och som lägst på 6,66 kronor. Totalt
omsattes 20,5 miljoner aktier under året till ett sammanlagt värde om 224,4 miljoner kronor, vilket innebar att 48 procent
av aktierna bytte ägare under året.

Aktiekapital och kapitalstruktur
Aktiekapitalet i Azelio uppgick per den 31 december 2019 till 21 174 tkr fördelat på 42 347 495 aktier, motsvarande ett
kvotvärde av ca 0,5 kronor. Efter balansdagen registrerades en företrädesemission om 350 miljoner kronor före
transaktionskostnader som ökade aktiekapitalet till 45 876 tkr och antalet aktier med 49 405 405 aktier till 91 752 900
aktier.
Vid periodens utgång fanns 39 626 667 teckningsoptioner, varav 60 000 är under registrering, utställda av sju olika serier
med lösenpriser från SEK 10 till SEK 130. Vid full konvertering av ovanstående teckningsoptioner kommer antalet aktier att
öka med 4 196 667. Programmen finns beskrivna på bolagets webbplats www.azelio.com/investors.

Utdelningspolicy
Bolaget har hittills inte betalat någon utdelning.
Eventuell framtida utdelning och dess storlek kommer att bestämmas utifrån långsiktig tillväxt, resultatutveckling och
kapitalkrav. Styrelsen anser att bolaget bör prioritera utvecklingen av bolagets system och till en framtida kommersiell
lansering av bolagets system sker bör de ekonomiska resurserna främst användas för att finansiera bolagets affärs-,
forsknings- och utvecklingsplan. Med hänsyn till Azelios finansiella ställning och negativa resultat avser styrelsen inte
föreslå någon utdelning innan bolaget genererar ett långsiktigt, hållbart resultat och positivt kassaflöde. Utdelningen ska,
i den mån den föreslås, ställas mot affärsrisken i verksamheten.
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Förvaltningsberättelse
Marknad

Styrelsen och verkställande direktören för Azelio AB
(publ.), organisationsnummer 556714-7607, får härmed

Azelios system erbjuds till kunder på den globala
energimarknaden, initialt till kunder vilka bygger projekt i

avge årsredovisning och koncernredovisning för
räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31.

MENA-regionen, subsahariska Afrika, Anderna, Mexiko,
Brasilien, Australien och centrala och västra USA (där
gynnsamma förhållanden för koncentrerad solkraft (CSP),
solceller (PV) och i vissa fall vindkraft normalt föreligger)

Den 31 december 2019 bestod koncernen av
moderbolaget Azelio AB med säte i Göteborg samt två
dotterbolag, se vidare not 39.

med installationer mellan 500 k och 20 MW för elproduktion
under dagen tillsammans med en lagringskapacitet
motsvarande 13 timmars elproduktion på nominell effekt.

Verksamheten
Azelio AB erbjuder ett system för termisk lagring av
förnybar energi med leverans av hållbar el och värme
på efterfrågan, dygnet runt till en låg kostnad.

På längre sikt avser Azelio utveckla sitt erbjudande och
erbjuda system för projekt från 100 kW upp mot 100 MW,
samt erbjuda system till kunder i länder som efterfrågar
behovsstyrd elproduktion baserad på hållbara tekniker
såsom koncentrerad solkraft, solceller och vindkraft.

Bolaget äger all unik produktdesign för sitt system och
utför slutmontering av Stirlingmotorn i egen fabrik
medan underleverantörer producerar systemets
komponenter och delsystem såsom lagringstank.
Forskning och utveckling samt försäljning och

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret

marknadsföring hanteras internt och i samarbete med
strategiska samarbetspartners.

Azelio utvecklar teknologi för att kunna ladda lagret
med elektricitet

Azelio kan komma att tillämpa två olika affärsmodeller
beroende av de kommersiella förutsättningar och krav
som är specifika för respektive projekt. Initialt kan
Azelio komma att driva samägda projekt tillsammans
med tredje part för att etablera tekniken på marknaden.
På sikt, när Azelios system och teknik är etablerad och
beprövad, avser Azelio agera teknikleverantör, sälja
tekniken samt utbilda avseende kompetensen att bygga

Azelio utvecklade sin unika teknologi från att värma lagret
med koncentrerad solenergi till att även kunna värma upp
lagret med el. Därmed kan Azelios lösning öka
produktiviteten hos installerade eller planerade
installationer av solceller och vindkraft, för leverans på
efterfrågan dygnet runt och inte beroende av väder.
Lösningen kan också användas för att utnyttja perioder då
efterfrågan och därmed priserna på elektricitet i befintliga
elnät är låga och undvika perioder då priserna i befintliga

ett framgångsrikt kommersiellt genomförbart projekt.
I mindre installationer säljer Azelio systemet direkt till
slutkunden, samt, vid medelstora och stora
installationer, till bolag som arbetar med projektering,
upphandling och utförandeentreprenad (EPC-

elnät är höga.
Med teknologin kan den totala systemeffektiviteten uppgå
till hela 90 procent från energi till energi då lagret placeras

leverantörer, eng. Engineering, Procurement and
Construction) som sedan ansvarar för installationen.

på marken och genererar både elektricitet och värme till en
temperatur om ca 55–65 grader Celsius.

Azelio kommer till en början delta i startfasen av nya
installationer för att utbilda EPC-leverantörer för
framgångsrik installation och underhåll av systemen. I

Förfrågningar ökar till motsvarande ordervärde om
170 miljarder kronor

tillägg till försäljning av system, erbjuder Azelio även
övervakning, underhåll, uppgraderingar och service av

Den förbättrade energilagringslösningen medförde att Azelio
granskade tidigare förfrågningar och även fick nya

systemet.

förfrågningar från kunder. Förfrågningarna bedömdes under
hösten 2019 uppgå till cirka 3,9 GW, motsvarande upp till 170
miljarder kronor i potentiellt ordervärde, flerfaldigt högre än
den tidigare bedömningen om 1 GW motsvarande upp till 50
miljarder kronor i ordervärde. Det bör dock noteras att dessa
förfrågningar inte utgör order och att antalet förfrågningar
överstiger bolagets förväntade produktionskapacitet under
de kommande fem åren.
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Avsiktsförklaringar om kapacitet för 159 MW

Företrädesemission om 350 Mkr

Azelio tecknade under året flera avsiktsförklaringar
(Memorandum of Understandings, MoU), om anläggningar
med en sammanlagd kapacitet om ca 159 MW. Dessa

Azelio genomförde en företrädesemission om ca 350 Mkr före
emissionskostnader. Emissionen övertecknades genom att
totalt 72 procent av emissionen tecknades med stöd av

tecknades i USA, Pakistan och på prioriterade marknader i
Afrika söder om Sahara och i Mellanöstern. Flera
avsiktsförklaringar har ingåtts med projektutvecklingsbolag i
det uttalade syftet att ingå långsiktiga samarbeten.

teckningsrätter och resterande del tecknades utan stöd av
rätter. Resultat från emissionen meddelades den 30 december
och likviden inflöt i januari 2020.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

Den mest omfattande avsiktsförklaringen avser ca 120 MW,
motsvarande ca 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

Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i
Jordanien

Kalifornien. Biodico Inc arbetar för att skapa miljövänliga
anläggningar för biobränsleproduktion, som drivs lokalt med
förnybara resurser.

Azelio tecknade en avsiktsförklaring (MoU) med Hussein
Atieh & Sons Co. (HAE), om att tillsammans sätta upp ett
småskaligt projekt i Jordanien. Projektet är av sett att bana

Verifieringsprojekt installerade

väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energi lagringsteknik i Jordanien motsvarande ca 25 MW fram till
2023.

Tillsammans med Marockanska Masen tog Azelio två enheter
i drift under december 2019 i solkraftparken Ouarzazate
Solar Power Station i Marocko, och driftsatte i egen regi ett
motsvarande projekt i Åmål, i anslutning till bolagets

Hur COVID-19 påverkar Azelios verksamhet

utvecklingscenter. Enheterna ska användas i det
verifieringsprojekt som syftar till att göra Azelios teknologi
belåningsbar. Projektet inleds med att systemen optimeras

För närvarande är påverkan på Azelio relativt mild, men
resrestriktioner gör att vi inte kan arbeta i takt eller från
de platser vi planerat för i alla våra projekt. Mot bakgrund
av de svenska myndigheternas preciserade
resebegränsningar till minst 15 juni och osäkerheten i
utvecklingen av coronaviruset har Azelio anpassat projekt
och optimerat kostnaderna för att förlänga sin tidsplan
med ett kvartal. Därmed beräknas företagets rörelsekapital

varefter en tredje part ges i uppdrag att registrera driftdata.
Data från drift i verklig miljö är grundläggande vid
finansiering av denna typ av projekt och möjliggör också
säkrare investeringskalkyler. Verifieringen inleds från Åmål
då reserestriktioner råder med anledning av coronoviruset.

räcka ytterligare ett kvartal jämfört med vad som tidigare
kommunicerats, fram till december 2020. Behovet av nästa
finansiering flyttas därmed fram i motsvarande mån.

Utveckling av företagets verksamet, resultat och ställning
KONCERNEN, Tkr

2019 1)

2018 1)

2017 2)

2016 2)

Nettoomsättning

1 670

1 942

2 921

3 665

Årets resultat

-160 897

-92 004

-97 443

-107 740

Balansomslutning

865 580

658 249

286 794

230 997

82%

85%

83%

57%

2019 1)

2018 1)

2017 2)

2016 2)

1 670

1 942

2 921

3 665

Årets resultat

-161 932

-96 093

-94 230

-105 116

Balansomslutning

848 908

644 294

289 824

236 902

84%

88%

85%

58%

Soliditet %

MODEFÖRETAGET, Tkr
Nettoomsättning

Soliditet %

Definitioner: se not 57
1) Beräkning enligt IFRS 2) Beräkning enligt K3
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Intäkter, kostnader och resultat

Närståendetransaktioner

Nettoomsättningen uppgick till 1 670 (1 942) tkr. Den mins kade omsättningen förklaras av att bolaget ändrat
inriktning och foku serar på att utveckla en lösning för
lagring av förnybar energi. Aktiverat arbete för egen

Under 2019 skuldfördes ett belopp om 12 740 tkr (1 353 tkr)
avseende levererade tjänster i samband med bolagets
demonstrations anläggning i Ouarzazate, Marocko. 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). Dessa tjänster utförs

räkning uppgick till 130 891 (66 392) tkr för året.
Kostnaderna uppgick till -293 751 (-162 090) tkr. Ökningen
är till stor del hänförlig till personal-, råvaru- och
konsultkost nader. Bolagets totala kostnader är till största

på marknadsmässiga villkor.

del hänförligt till utveckling. Värdet på vissa aktiverade
projekt kostnader som har nedprioriterats eller avvecklats
under perioden har skrivits ned med 13 331 (-) tkr.

Ansvarsfullt företagande
Koncernen bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt
miljöbalken. Se nedan:

Rörelseresultatet uppgick till -160 510 (-91 749) tkr.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken
Koncernen
Ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken har bedrivits under räkenskapsåret.

Periodens resultat uppgick till -160 897 (-92 004) tkr.
Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till
-3,80 (-3,54) kr.

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

Moderföretaget
Ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
miljöbalken har bedrivits under räkenskapsåret.

Moderbolaget

Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer

Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick till 1 670 (1
942) tkr. Rörelseresultatet uppgick till -156 441 (-87 651) tkr
och årets resultat till -161 932 (-96 093) tkr.

Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av
aktiverade utvecklingskostnader och lager förutsätter att

Eget kapital vid periodens utgång upp gick till 715 200 (567
274) tkr.

den affärsplan som tagits fram följs. Styrelsen bedömer att
de förväntade framtida försäljningsvolymerna är så pass
omfattande att de diskonterade kassaflödena från dessa

Säsongsvariationer
Koncernen befinner sig i ett uppbyggnadsskede med
förberedelser för volymproduktion och kommersialisering

med god marginal kan rättfärdiga nuvarande värderingar.
Styrelsen bedömer att sannolikheten är god att genomföra
affärsplanen och att aktiverade utvecklingskostnader

av systemet, och noterar i detta skede inga
säsongsvariationer över året.

sannolikt kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar.

Aktien och aktiekapital

Bolagets aktiveringar av utvecklingskostnader har gjorts
inom olika teknologier. Samtliga är kopplade till
Stirlingmotorn 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

Aktien är sedan 10 december 2018 listad på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm. Under 2019 steg
aktiekursen 23 procent och stängde på 12,00 kr.
Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2019 till 21 174 tkr
fördelat på 42 347 495 aktier. Efter balansdagen
registrerades en företrädesemission som ökade
aktiekapitalet till 45 876 tkr och antalet aktier med
49 405 405 till 91 752 900 aktier.

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

Vid periodens utgång fanns 40 026 667 teckningsoptioner,
varav 400 000 under registrering, utställda av åtta olika
serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 130. Vid full

tidigare versioner av produkterna.

konvertering av ovanstående tecknings optioner ökar
antalet aktier med 4 596 667.
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Hållbarhet

Styrelsen fattade beslut på bolagstämmans bemyndigande
om att genomföra en företrädesemission i slutet av
december 2019. Emissionen övertecknades och registrerades

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall vara en naturlig
del i vår verksamhet för att uppnå effektivitet och kvalitet.

i januari 2020 och Bolaget tillfördes i samband med

För oss på Azelio innebär detta att vi aktivt arbetar med

emissionen 350 Mkr före emissionskostnader. Styrelsens

att minimera riskerna för arbetsskador, olycksfall och

uppfattning är att emissionen säkerställer kapitalbehovet i

tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar

enlighet med reviderad affärsplan och likviditetsplan.
Styrelsen bedömer att ytterligare kapitaltillskott kommer att

medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. Ett
steg i detta är ett löpande arbete med våra processer som

vara nödvändig under 2020 för att finansiera bolagets

syftar till att främja medarbetarnas vardag för att kunna

industrialisering och kommersialisering, inklusive

fokusera på rätt uppgifter. Alla personalledande chefer

produktionsfaciliteter. Detta arbete har inletts och därför är

utbildas inom Arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö

det styrelsens uppfattning att det finns ett stort intresse för

(AFS 2015:4). Behovet av utbildning inom arbetsmiljö ser vi

bolagets teknologi både bland investerare samt potentiella
kunder, och att bolaget har en stark ägarkrets.

över löpande.
Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav.

Förutsättningarna för att genomföra framtida expansiva
finansieringsplan bedöms därför som goda.

Det ligger i Azelios intresse att upprätthålla högre

Av redovisningsprincipen gällande fortsatt drift
(”fortlevnads-principen”) enligt Årsredovisningslagen följer

för framtiden där hög arbetsmotivation och låg
sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. Vi har tecknat en

standard än detta. Vi ser det som en lönsam investering

att det är ett grundläggande antagande bland annat för

sjukvårdsförsäkring för våra anställda med tillgång till

värderingen av ett bolags tillgångar. Vad beträffar aktiverad

snabbt stöd och specialistvård. Azelio är anslutet till

utveckling föreligger vidare antaganden om erforderlig

Teknikföretagen och har kollektivavtal med Unionen,

finansiering av den fortsatta utveckling som krävs liksom

Ledarna, Sveriges Ingenjörer och IF Metall.

kommersiell realisering. Därmed följer naturligt att en
värdering som görs utan dessa antaganden, hade medfört en

Azelio ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats
för både kvinnor och män och vi arbetar för att alla

annan värdering av bolagets tillgångar. Styrelsen ställer sig

arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män.

bakom nyss nämnda antaganden och bedömer att

Lönekartläggningen 2019 avseende jämförelser av arbeten

erforderliga förutsättningar är för handen. Styrelsen är

som är att betrakta som lika eller likvärdiga visade inte
några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Vi

medveten om att osäkerhetsfaktorer föreligger när det gäller
att uppskatta tids- och kostnadsåtgång för att genomföra
fullskalig kommersialisering och industrialisering av

ska som arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete för att
främja jämställdhet och mångfald. Detta innebär att vi ska

bolagets produkt. Detta har beaktats i bolagets planering

förebygga och motverka diskriminering, tillvarata allas

och prognoser genom att styrelsen arbetar aktivt utifrån

kompetens och respektera olikheter oavsett kön, ålder,

alternativa scenarion och har en beredskap för att hantera

etnisk eller kulturell bakgrund, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, könsöverskridande

denna typ av utmaningar. Detta inbegriper olika både kortoch långfristiga finansieringslösningar och en flexibilitet i

identitet eller sexuell läggning. Vi utvärderar alla våra

utvecklingsplanerna. Därmed bedöms inte bolagets

leverantörer enligt Azelio Ethics standard.

fortlevnad vara hotad under 2020.

Bolaget har för avsikt att följa FN riktlinjer om hållbart
För finansiella risker, se not 4.

företagande och mäta enligt FNs standard, Global
Reporting Initiative (GRI).

Organisation
Den 31 december 2019 uppgick antalet anställda till 117 (68),

Förslag till resultatdisposition

varav 94 (56) män och 23 (12) kvinnor. Medelantalet anställda
i organisationen uppgick under 2019 till 105 (68).

Till årsstämmans förfogande står (tkr):
Överkursfond 1 577 096

Utdelning

Balanserad förlust -1 091 981

Styrelsen föreslår för årsstämman att ingen utdelning

Årets resultat -161 932

lämnas för räkenskapsåret 2019.

Summa 323 183
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital 323 183 överförs i ny
räkning.
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Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat
Belopp i tkr
Nettoomsättning

Not

2019

2018

6

1 670

1 942

130 891

66 392

680

2 007

133 241

70 341

-7 794

-7 758

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

9

Summa

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

7

-143 590

-61 690

Personalkostnader

8

-106 450

-72 961

-35 599

-19 467

-318

-215

Summa

-293 751

-162 090

Rörelseresultat

-160 510

-91 749

434

403

Finansiella kostnader

-821

-658

Finansiella poster - netto

-386

-255

-160 897

-92 004

0

0

-160 897

-92 004

Valutakursdifferenser utländska verksamheter

-304

-91

Övrigt totalresultat för året

-304

-91

-161 201

-92 095

Not

2019

2018

27

-3,8

-3,54

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

10

Finansiella intäkter

Resultat före skatt
Inkomstskatt

12

Årets resultat

Övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att omföras till årets resultat

Summa totalresultat för året
Årets resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till
moderföretagets aktieägare

Resultat per aktie, räknat på årets resultat hänförligt till
moderföretagets stamaktieägare:
Belopp i kr
Resultat per aktie före utspädning
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Koncernens rapport över finansiell ställning
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

350 778

0

0

398 721

291 224

237 600

0

1 353

0

398 721

292 577

237 600

Nedlagda utgifter på annans fastighet

3 303

987

1 218

Inventarier, verktyg och installationer

16 169

6 798

9 670

Summa materiella anläggningstillgångar

19 472

7 785

10 888

21 707

13 019

16 698

439 901

313 380

265 186

4 351

8 809

11 091

713

618

3 529

5 065

9 427

14 620

50

69

1 208

1 273

919

715

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och

13

liknande arbeten
Pågående investering i immateriell
anläggningstillgång
Summa immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Nyttjanderättstillgångar

14

25

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

16

Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

17

9 152

515

2 667

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

3 728

2 743

735

14 202

4 246

5 325

55 634

331 196

18 020

74 901

344 869

37 964

865 580

658 249

303 150

Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

19

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

20

45 876

21 174

9 753

1 577 096

1 291 971

890 605

-395

-91

0

-912 204

-751 337

-663 212

710 374

561 717

237 146

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat
Summa eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare

SKULDER
Långfristiga skulder
Övriga skulder

22

22 755

22 850

22 990

Leasningskulder

25

14 107

9 690

12 618

36 862

32 541

35 608

0

0

218

37 018

34 332

5 309

7 302

3 074

3 738

0

0

71

2 078

8 828

10 190

71 946

17 757

10 871

Summa kortfristiga skulder

118 344

63 991

30 396

Summa skulder

155 206

96 532

66 004

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

865 580

658 249

303 150

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

23

Leverantörsskulder
Leasingskulder

25

Avsättningar
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

Noterna på sidorna 40 till 70 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Belopp i tkr

Hänförligt till Moderbolagets aktieägare
Övrigt

Ingående balans per 1 januari

Pågående

tillskjutet

Bal.res. inkl

Summa eget

Reserver årets resultat

kapital

Not

Aktiekapital

nyemssion

kapital

31

9 753

0

890 605

0

-663 212

237 146

-92 004

-92 004

2018
Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat för året

-91
9 753

890 605

11 420

401 366

-91

-91
-755 217

145 050

3 280

416 067

600

600

Transaktioner med aktieägare i
deras egenskap av ägare
Nyemission
Sålda teckningsoptioner
Utgående balans per 31

21 174

1 291 971

-91

-751 337

561 717

21 174

1 291 971

-91

-751 337

561 717

-160 897

-160 897

december 2018
Ingående balans per 1 januari
2019
Årets resultat
Övrigt totalresultat för året
Summa totalresultat för året

-304
21 174

1 291 971

-395

-304
-912 233

400 516

Transaktioner med aktieägare i
deras egenskap av ägare
Pågående nyemssion

24 703

Nyemission

282 397

307 100

2 728

2 728

Sålda teckningsoptioner
Utgående balans per 31

21 174

24 703

1 577 096

-395

29

29

-912 204

710 374

december 2019

Noterna på sidorna 40 till 70 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
Reserver består i sin helhet av en omräkningsreserv. Omräkningsreserven omfattar valutakursdifferenser som uppstår som en
följd av att resultat- och balansräkning för alla koncernföretag omräknas till koncernens rapportvaluta.
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Koncernens rapport över kassaflöden
Belopp i tkr

Not

2019

2018

-160 897

-92 004

42 135

22 549

-118 762

-69 456

0

-227

-118 762

-69 683

-587

3 532

-16 672

-257

6 168

34 154

-11 091

37 429

-129 853

-32 254

-15 820

-1 108

-123 436

-66 392

0

0

-139 256

-67 500

208

416 067

29

600

0

0

-6 494

-3 762

-95

-140

-6 352

412 765

-275 460

313 011

331 196

18 020

-101

165

55 634

331 196

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

30

Betalda inkomstskatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Summa förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Likvid från sålda teckningsoptioner
Upptagna lån
Amortering leasingskuld
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

29

Minskning/ökning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

19

Noterna på sidorna 40 till 70 utgör en integrerad del av denna koncernredovisning
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Moderbolagets resultaträkning
Belopp i tkr
Nettoomsättning

Not

2019

2018

33

1 670

1 942

130 891

66 392

680

2 007

133 241

70 341

-7 794

-7 758

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

34

Summa

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

36

-149 552

-64 720

Personalkostnader

37

-103 142

-69 770

-28 876

-15 530

-318

-215

Summa

-289 681

-157 992

Rörelseresultat

-156 441

-87 651

-5 620

-6 865

0

-1 683

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

442

395

Räntekostnader och liknande resultatposter

-314

-289

Resultat efter finansiella poster

-161 932

-96 093

Resultat före skatt

-161 932

-96 093

0

0

-161 932

-96 093

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

35

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

39

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

Skatt på årets resultat

38

Årets resultat

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med
årets resultat.
Noterna på sidorna 71 till 80 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget.
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Moderbolagets balansräkning
Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

350 778

0

0

398 721

291 224

237 600

0

1 353

0

398 721

292 577

237 600

Nedlagda utgifter på annans fastighet

3 303

987

1 218

Inventarier, verktyg och installationer

16 169

6 796

9 653

Summa materiella anläggningstillgångar

19 472

7 783

10 871

50

50

5 513

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

50

69

1 208

0

0

Fordringar hos koncernföretag

6 667

0

1 645

Aktuell skattefordran

1 273

919

715

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Tecknat men ej inbetalt kapital
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och

40

liknande arbeten
Pågående investering i immateriell
anläggningstillgång
Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

41

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

39

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

44

Fordringar hos moderföretag

Övriga fordringar

45

9 090

368

2 547

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

46

4 393

3 041

860

21 472

4 396

6 975

53 349

330 061

14 245

0

0

0

53 349

330 061

14 245

79 886

343 884

35 840

848 908

644 294

289 824

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank

43

Redovisningsmedel

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

52

21 174

21 174

9 753

24 703

0

0

346 140

222 291

157 252

392 016

243 464

167 005

1 577 096

1 291 971

890 605

-1 091 981

-872 069

-810 910

-161 932

-96 093

0

323 183

323 810

79 695

715 200

567 274

246 700

Övriga avsättningar

0

0

71

Summa avsättningar

0

0

71

Övriga långfristiga finansiella skulder

22 755

22 850

22 990

Summa långfristiga skulder

22 755

22 850

22 990

0

0

218

37 018

34 332

5 309

1 988

2 081

3 666

71 946

17 757

10 871

Summa kortfristiga skulder

110 953

54 170

20 063

Summa skulder

133 708

77 020

43 125

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

848 908

644 294

289 824

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar

Långfristiga skulder

47

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

48

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

49

Noterna på sidorna 71 till 80 utgör en integrerad del av redovisningen för moderbolaget
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Fond för
Belopp i tkr
Ingående balans per 1 januari

Not

utvecklings-

Över-

Balanserade

Årets

Summa eget

Aktiekapital

utgifter

kursfond

vinstmedel

resultat

kapital

9 753

157 252

890 605

-810 910

246 700

2018
Årets resultat och tillika

-96 093

-96 093

-96 093

150 607

totalresultat
Summa totalresultat

9 753

157 252

890 605

-810 910

401 366

3 280

416 067

-65 039

0

600

600

Transaktioner med aktieägare i
deras
egenskap av ägare
Nyemission

11 420

Omföring mellan poster

65 039

Nyemission personaloptioner
Utgående balans per

21 174

222 291

1 291 971

-872 069

21 174

222 291

1 291 971

-968 161

-96 093

567 274

31 december 2018
Ingående balans per 1 januari

567 274

2019
Årets resultat och tillika

-161 932

-161 932

-161 932

405 342

totalresultat
Summa totalresultat

21 174

222 291

1 291 971

-968 161

Transaktioner med aktieägare i
deras
egenskap av ägare
Pågående nyemssion

24 703

Nyemission
Omföring mellan poster

282 397

307 100

2 728

2 728

123 849

Nyemssion personaloptioner
Utgående balans per

45 876

346 140

31 december 2019

38

1 577 096

-123 849

0

29

29

-1 091 981

-161 932

715 200
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Moderbolagets kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2019

2018

-161 932

-96 093

39 444

27 159

-122 488

-68 934

0

-227

-122 488

-69 160

-587

3 532

-16 879

-396

7 973

34 199

-9 493

37 334

-131 980

-31 826

-15 818

-1 092

-123 436

-66 392

-5 620

-1 401

-144 874

-68 885

208

416 067

29

600

0

0

-95

-140

143

416 527

Minskning/ökning av likvida medel

-276 711

315 816

Likvida medel vid årets början

330 061

14 245

53 349

330 061

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

55

Betalda inkomstskatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Summa förändring av rörelseresultat
Kassaflöde från den löpande verksamheten

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

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoptionsprogram
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

54

Likvida medel vid årets slut

43
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Not 1 - Noter till koncernredovisningen
Not 1.1 - 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 i belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgift inom parantes avser jämförelsepreioderna.

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.

Not 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
IC) sådana de antagits av EU.
Denna årsredovisningen är Azelios första årsredovisning 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 31.
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 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.

Not 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.
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”.
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Finansiella instrument
IFRS 9 tillämpas ej i moderföretaget. Moderföretaget tillämpar istället de punkterna som anges i RFR 2 (IFRS 9 Finansiella
instrument, p. 3-10). 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.
Vid beräkning av nettoförsäljningsvärdet på fordringar som redovisas som omsättningstillgångar ska principerna för
nedskrivningsprövning och förlustriskreservering i IFRS 9 tillämpas. För en fordran som redovisas till upplupet
anskaffningsvärde på koncern.

Operationell leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasingavtal.

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.

Not 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 påverkan på
koncernen.

Not 2.2 - Koncernredovisning
Not 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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Not 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.

Not 2.4 - Omräkning av utländsk valuta
Not 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.

Not 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 rapporten över resultat och övrigt
totalresultat.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapporten över resultat och övrigt
totalresultat som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och – förluster redovisas i posten ”Övriga
rörelsekostnader” respektive ”Övriga rörelseintäkter” i rapporten över resultat och övrigt totalresultat.

Not 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.

Not 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.
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Nedan framgår de redovisningsprinciper som koncernen tillämpar för prestationsåtagandena stirlingmotor och serviceåtagande.

Not 2.5.1 - Försäljning av 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.

Not 2.5.2 - Försäljning av serviceåtaganden
Koncernen tillhandahåller tjänster till både fast och rörligt 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 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 rapporten över resultat och 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.

Not 2.5.3 -Ränteintäkter
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

Not 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 rapporten 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.
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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.

Not 2.7 - Ersättningar till anställda
Not 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.

Not 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.

Not 2.8 - Aktuell och uppskjuten inkomstskatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i rapporten 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 troligt 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.

Not 2.9 - Immateriella tillgångar
Not 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,
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- adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda eller sälja dem finns
tillgängliga,
- 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. Nyttjandeperioden uppgår till 5 år.

Not 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.
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

8 år

Inventarier, verktyg och installationer

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
rapporten över resultat och övrigt totalresultat.

Not 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).

Not 2.12 - Finansiella instrument
Not 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.
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Not 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.

Not 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.

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 rapporten 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.

Not 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.

Not 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.

Not 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.

Not 2.15 - Likvida medel
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.
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Not 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.

Not 2.17 - Låneskuld
Låneskuld redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Låneskulden redovisas därefter till
upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och
återbetalningsbeloppet redovisas i rapporten över resultat och övrigt totalresultat fördelat över låneperioden, med tillämpning
av effektivräntemetoden.
Skulden klassificeras som långfristig i balansräkningen.

Not 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.

Not 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.

Not 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.

Not 2.21 - Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört ineller utbetalningar.

Not 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.
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Not 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 om 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 fastställs
genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras i form av riskfri ränta,
marknadsriskpremie, branschbeta, eget kapital och företagsspecifik alfa.
Prognosperioden omfattar 5 år baserat på företagets affärsplan. För perioden därefter har inget antagande om tillväxttakt
gjorts.
Beräkningen av diskonteringsräntan bygger på ett antagande om betydande externfinansiering till en beräknad ränta om 5%
medan avkastningskravet på eget kapital beräknats till nästan 20%. Skulle t.ex. externfinansieringen halveras ökar
diskonteringsräntan med drygt 20 procent men föranleder inget nedskrivningsbehov.
Den upprättade nedskrivningsprövningen bygger på antaganden om att bolaget kommer kunna realisera sin expansiva
affärsplan med ett storskaligt kommersiellt genombrott från 2021 samt finansiering av dessa projekt och tillkommande
investeringar. Med tanke på att prognosperioden endast omfattar 5 års tillväxt skulle en förskjutning i tidplanen kunna få
betydande effekter på beräknat nyttjandevärde, vilket skulle kunna medföra nedskrivningsbehov. Bolagets utveckling jämfört
estimerade framtida kassaflöden följs upp löpande jämfört utvecklingen av tidplanen.
Vidare bygger upprättat nedkrivningsbehovs- test på antaganden om elpriser på respektive marknad. Dessa grundar sig bl.a. på
bedömningar av priser på elmarknaden samt konkurrenskraft på den antagna prisnivån. Dessa priser kan påverkas flera faktorer
som är svåra att prognosticera - såsom utvecklingen av konkurrerande teknologier, konjunktur och råvarupriser.

(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 53 349 tkr vilket
tillsammans med emissionen som genomförts under januari månad 2020 (350 000 tkr exklusive kostnader) bedöms vara
tillräckligt för att säkra bolagets drift under 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 - Finansiell riskhantering
Not 4.1 - Finansiella riskfaktorer
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker relaterade till kundfordringar, leverantörsskulder
och lån: marknadsrisk (omfattande ränterisk och valutarisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernen eftersträvar att minimera
potentiella ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat.

Målsättningen med koncernens finansverksamhet är att:
- säkerställa att koncernen kan fullgöra sina betalningsåtaganden,
- hantera finansiella risker,
- säkerställa tillgång till erforderlig finansiering, och
- optimera koncernens finansnetto.
Kreditrisk hanteras av koncernledningen. Endast banker och kreditinstitut som av oberoende värderare fått lägst kreditrating “A”
accepteras. Om kunder kreditbedömts av oberoende värderare, används dessa bedömningar. I de fall då ingen oberoende
kreditbedömning finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där finansiell ställning, historiska erfarenheter samt
andra faktorer beaktas. Då en väsentlig del av koncernens kontrakt avtalats med hel eller delvis förskottsbetalning eller i andra
fall utgörs av kunder med stark finansiell ställning bedöms den kundrelaterade kreditrisken vara begränsad.

Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen verkar internationellt och utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende
euro (EUR). Valutarisk uppstår från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering, och från omräkning av
balansposter i utländsk valuta samt vid omräkning av utländska dotterföretags resultaträkningar och balansräkningar till
koncernens rapportvaluta som är svenska kronor (SEK), så kallad balansexponering.
Valutarisker uppstår när framtida affärstransaktioner eller redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte är
enhetens funktionella valuta. I Azelio uppstår valutarisk framförallt genom framtida affärstransaktioner, främst i moderföretaget
där en väsentlig del av transaktionerna sker i euro. Koncernen utsätts även för valutarisk relaterad till statligt finansierade
projekt där bidragsfinansiering primärt erhålles i euro. I dotterföretagen finns ingen väsentlig valutarisk. Koncernen har ingen
upplåning i utländsk valuta. Valutarisken i eget kapital vid omräkning av det utländska dotterföretaget är ej väsentlig för
koncernen. Koncernens policy för hantering av valutarisker är främst inriktad på de operativa villkoren i verksamheten genom
att få intäkter och kostnader i andra valutor än SEK att matcha varandra.

Känslighetsanalys - transaktionsexponering
Känslighet i resultatet avseende förändringar i valutakurser uppstår främst i EUR. Väsentliga balansposter i utländsk valuta
återfinns inom kundfordringar, avtalsskulder, leverantörsskulder samt upplupna och förutbetalda statliga bidrag. Kundfordringar
i utländsk valuta uppgår till 0 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018: 960 tkr, 1 januari 2018 1 503 tkr). Avtalsskulder i
utländsk valuta uppgår till 0 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018: 0 tkr, 1 januari 2018: 0 tkr). Leverantörsskulder i
utländsk valuta uppgår till 3 487 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018; 346 tkr, 1 januari 2018: 167 tkr). Förutbetalda
statliga bidrag i utländsk valuta uppgår till 0 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018; 0 tkr, 1 januari 2018: 0 tkr) och
upplupna statliga bidrag i utländsk valuta uppgår till 0 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018: 0 tkr, 1 januari 2018: 0
tkr).
Om den svenska kronan hade försvagats med 10% i förhållande till EUR, med alla andra variabler konstanta, skulle den
omräknade vinsten efter skatt för räkenskapsåret 2019 har varit 357 tkr (22 tkr) lägre. Detta till största delen som en följd av
förluster vid omräkning av leverantörsskulder.

Ränterisker avseende likvida medel och upplåning
Ränterisk hänför sig till risken att koncernens exponering för förändringar i marknadsräntan kan påverka nettoresultatet
negativt.
Koncernen har inte någon betydande belåning vid något kreditinstitut och placerar inte heller överlikviditet i realränte- eller
statsobligationer. Effekten av en förändring i marknadsräntan är således begränsad.
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Känslighetsanalys - ränteexponering
En förändring av marknadsräntan med 100 punkter (en procent-enhet) skulle förändrat Koncernens räntekostnad med cirka 201
tkr där diskonteringsränta för leasingskulder svarar för 80 procent av förändringen.

Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom innehav i likvida medel, tillgodohavanden hos banker och kreditinstitut samt kundkreditexponeringar
inklusive utestående fordringar. Kreditrisk hanteras av koncernledningen. Endast banker och kreditinstitut som av oberoende
värderare fått lägst kreditrating “A” accepteras.
Koncernen har historiskt haft låga kundförluster då kunderna i stor utsträckning utgörs av stora välkända kunder. Om kunder
kreditbedömts av oberoende värderare, används dessa bedömningar. I de fall då ingen oberoende kreditbedömning finns, görs
en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där finansiell ställning, historiska erfarenheter samt andra faktorer beaktas.
Individuella risklimiter fastställs baserat på interna och externa kreditbedömningar i enlighet med de gränser som satts av
styrelsen. Efterlevnaden av kreditlimiter följs regelbundet upp av koncernledningen.
31 December 2019

Ej förfallna

> 30 dagar

>60 dagar

>120 dagar

fordringar

förfallna

förfallna

förfallna

Summa

32

17

0

0

50

Likviditetsrisk
Koncernen säkerställer genom en försiktig likviditetshantering att tillräckligt med kassamedel finns för att möta behovet i den
löpande verksamheten. Samtidigt säkerställs att koncernen har tillräckligt med likvida medel så att betalning av skulder kan
ske när dessa förfaller.
Koncernledningen följer rullande prognoser för koncernens likvida medel baserade på förväntade kassaflöden.
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Nedanstående tabell analyserar koncernens icke derivata finansiella skulder som utgör finansiella skulder, uppdelade efter den
tid som på balansdagen återstår fram till den avtalsenliga förfallodagen. De belopp som anges i tabellen är de avtalsenliga,
odiskonterade kassaflödena. Framtida kassaflöden i utländsk valuta och avseende rörliga räntor har beräknats med
utgångspunkt från den valutakurs och ränta som gällde per balansdagen. Återbetalningstidpunkterna avseende lånen från
Statens Energimyndighet är fastställda baserat på bedömning av när projekten kommer att genera intäkter.
Per 1 januari 2018

<3 mån

3 mån - 1
år

1-2 år

2-5 år

>5 år

Summa
avtalsenlinga
kassaflöden

Redovisat
värde

0

140

95

255

22 500

22 990

22 990

926

2 812

3 032

8 733

853

16 356

16 356

Leverantörsskulder

5 309

0

0

0

0

5 309

5 309

Summa

6 234

2 952

3 127

8 988

23 353

44 654

44 655

<3 mån

3 mån - 1
år

1-2 år

2-5 år

>5 år

Summa
avtalsenlinga
kassaflöden

Redovisat
värde

0

95

81

255

22 419

22 850

22 850

959

2 114

2 881

6 526

283

12 764

12 764

Leverantörsskulder

34 332

0

0

0

0

34 332

34 332

Summa

35 291

2 209

2 962

6 781

22 702

69 946

69 946

<3 mån

3 mån - 1
år

1-2 år

2-5 år

>5 år

Summa
avtalsenlinga
kassaflöden

Redovisat
värde

0

81

85

255

22 334

22 755

22 755

1 801

5 501

7 618

6 261

227

21 409

21 409

Leverantörsskulder

37 018

0

0

0

0

37 018

37 018

Summa

38 819

5 582

7 703

6 516

22 561

81 182

81 182

Finansiella skulder
Övriga finansiella skulder
Skulder leasing

Per 31 december 2018

Finansiella skulder
Övriga finansiella skulder
Skulder leasing

Per 31 december 2019

Finansiella skulder
Övriga finansiella skulder
Skulder leasing

Not 4.2 - Hantering av kapital
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan
fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal
kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.
Koncernen bedömer kapitalet på basis av skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerat med totalt
kapital. Nettoskuld beräknas som total upplåning (omfattande posterna kortfristig upplåning och långfristig upplåning i
koncernens balansräkning) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital beräknas som nettoskuld plus eget kapital.
31 december 2019

31 december 2018

1 januari 2018

Total upplåning (not 22)

-22 755

-22 850

-22 990

Avgår: likvida medel

55 634

331 196

18 020

Nettoskuld

32 879

308 346

-4 971

Totalt eget kapital

710 374

561 717

237 146

Summa kapital

743 253

870 063

232 175
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Not 5 - Segmentsinformation
Beskrivning av segment och huvudsakliga aktiviteter:
Azelios verkställande direktör motsvarar högste verkställande beslutsfattare för Azelio-koncernen och utvärderar koncernens
finansiella ställning och resultat samt fattar strategiska beslut. Verkställande direktör har fastställt rörelsesegment baserat på
den information som behandlas och som används som underlag för att fördela resurser och utvärdera resultat. Verkställande
direktör följer upp och utvärderar koncernen utifrån ett rörelsesegment vilket är koncernen som helhet.
Den verkställande direktören använder främst rörelseresultatet i bedömningen av koncernens resultat.

Rörelseresultat
Rörelseresultat

2019

2018

-160 510

-91 749

Not 6 - 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.
2019

2018

Sverige

EU

Utanför EU

Sverige

EU

Utanför EU

0

0

0

0

313

0

143

0

274

157

75

295

0

1 218

1

0

826

275

Övrigt

34

0

0

0

0

0

Summa

177

1 218

275

157

1 214

570

Intäkter från
Stirlingmotor
Serviceåtagande
Reservdelar

Intäkter från större kunder (över 10%) uppgår för perioden till 1 122 tkr (948 tkr).

Not 7 - Ersättning till revisorer
2019

2018

585

364

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

43

705

Skatterådgivning

98

0

726

1 069

Revisionsuppdrag

51

50

Summa

51

50

776

1 119

KPMG AB
Revisionsuppdrag

Summa

Great Wall Certified Public Accountants Co. Ltd

Koncernen totalt

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som
föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 8 - Ersättningar till anställda m.m.
2019

2018

Löner och andra ersättningar

67 211

47 522

Sociala avgifter

24 106

16 314

8 797

5 449

100 114

69 285

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer
Summa ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar samt sociala
kostnader

Styrelseledamöter, verkställande direktör och

2019

2018

Löner och

Sociala

Löner och

Sociala

ersättningar

kostnader

ersättningar

kostnader

12 354

4 315

13 264

5 840

andra ledande befattningshavare
(varav tantiem)

0

(varav pensionskostnader)
Övriga anställda

1 841
54 857

(varav pensionskostnader)
Koncernen totalt

2 735

28 589

1 583
34 258

6 956
67 211

32 903

15 922
3 866

47 522

21 763

Medelantalet anställda med geografisk fördelning
per land

2019

2018
Varav män

Sverige

101

80 %

64

82 %

4

75 %

4

75 %

105

80 %

68

82 %

Kina
Koncernen totalt

Varav män
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Könsfördelning i koncernen (inkl dotterföretag)
för styrelseledamöter och övriga ledande
befattningshavare

2019

2018
Andel kvinnor

Andel kvinnor

Styrelseledamöter

8

13 %

7

0

Verkställande direktör och övrigt ledande

9

0

8

0

9

6%

8

0

befattningshavare
Koncernen totalt

Ledande befattningshavares
ersättningar

2019
Grundlön,

Rörlig

Övriga

Pensions-

Övriga

styrelsearvoden

ersättning

förmåner

kostnad

ersättningar

Summa

500

0

0

0

0

500

Styrelseledamot Bertil Villard

150

0

0

0

0

150

Styrelseledamot Christopher

150

0

0

0

0

150

150

0

0

0

0

150

150

0

0

0

0

150

75

0

0

0

0

75

150

0

0

0

0

150

150

0

0

0

0

150

63

0

0

0

0

63

1 585

0

0

434

0

2 019

9 231

0

0

1 407

0

10 638

12 354

0

0

1 841

0

14 195

Tkr
Styrelsens ordförande Bo
Dankis

Beaufait
Styrelseledamot Hicham
Bouzekri
Styrelseledamot Kent Janér
Styrelseledamot Lars Thunell
Styrelseledamot Mattias
Bergman
Styrelseledamot Pär Nuder
Styrelseledamot Sigrun
Hjelmqvist
Verkställande direktör Jonas
Eklind
Andra ledande
befattningshavare (8 pers)
Koncernen totalt
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VD och ledande befattningshavare
Till VD och ledande befattningshavare utgår utöver fast månadslön rörlig ersättning om uppställda resultatmål uppnås.
Ersättningen fastställs av styrelsen. Under verksamhetsåret uppgick rörlig ersättning till 0 tkr (705 tkr) till VD och 0 tkr (2 030
tkr) till övriga ledande befattningshavare.
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Vid uppsägning från bolagets
sida har VD även rätt till 6 månaders avgångsvederlag. Inga avtal har träffats om avgångsvederlag för övriga anställda.

Styrelsen
Enligt stämmobeslut i 18 juni 2019 utgår styrelsearvode för perioden fram till nästa årsstämma med totalt 1 550 tkr, varav 500
tkr till styrelsens ordförande och till envar av övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget 150 tkr.
Ledande befattningshavares
ersättningar

2018
Grundlön,

Rörlig

Övriga

Pensions-

Övriga

styrelsearvoden

ersättning

förmåner

kostnad

ersättningar

Summa

Styrelsens ordförande

531

0

0

0

0

531

Styrelseledamot Kent Janér

150

0

0

0

0

150

Styrelseledamot Mattias

121

0

0

0

0

121

Styrelseledamot Pär Nuder

159

0

0

0

0

159

Styrelseledamot Bertil Villard

159

0

0

0

0

159

4

0

0

0

0

4

107

0

0

0

0

107

2 428

0

0

422

0

2 851

9 604

0

0

1 161

0

10 764

13 264

0

0

1 583

0

14 847

Tkr

Bergman

Styrelseledamot Hicham
Bouzekri
Styrelseledamot Christopher
Beaufait
Verkställande direktör Jonas
Eklind
Andra ledande
befattningshavare (7 pers)
Koncernen totalt
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Not 9 - Övriga rörelseintäkter
2019

2018

Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd

294

2 007

Övrigt

386

0

Summa

680

2 007

2019

2018

-318

-150

0

-65

-318

-215

2019

2018

Övriga rörelseintäkter (not 9)

680

2 007

Övriga rörelsekostnader (not 10)

-318

-215

Summa

362

1 793

2019

2018

Aktuell skatt på årets resultat

0

0

Justeringar avseende tidigare år

0

0

Summa aktuell skatt

0

0

Uppkomst och återföring av temporära skillnader

0

0

Effekt av ändrad skattesats

0

0

Summa uppskjuten skatt

0

0

Summa inkomstskatt

0

0

Not 10 - Övriga rörelsekostnader
Valutakursdifferenser
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Summa

Not 11 - Valutakursdifferenser - netto

Not 12 - Inkomstskatt
Avstämning av effektiv skatt
Aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Inkomstskatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid
användning av den svenska skattesatsen för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:
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Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för

2019

2018

-160 897

-92 004

21.4%

34 432

22.0%

20 241

5.4%

8 763

6.6%

6 101

Andra ej avdragsgilla kostnader

-2.2%

-3 501

-3.4%

-3 143

Ej skattepliktiga intäkter

0.0%

-

0.0%

-

Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader

0.7%

1 076

0.7%

605

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

-25.3%

-40 770

-25.9%

-23 803

Övrigt

0.0%

-

0.0%

0

Inkomstskatt

0.0%

-

0.0%

0

moderföretaget

Skatteeffekter av:
Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot
eget kapital

aktivering av uppskjuten skatt

Not 13 - Immateriella tillgångar
Balanserade

Pågående

utvecklings-

investeringar i

kostnader

immateriell tillgång

Summa

237 600

0

237 600

65 039

0

65 039

0

1 353

1 353

Avskrivningar

-11 415

0

-11 415

Utgående redovisat värde

291 224

1 353

292 577

Anskaffningsvärde

348 919

1 353

350 272

Ackumulerade avskrivningar

-57 695

0

-57 695

Redovisat värde

291 224

1 353

292 577

Ingående redovisat värde

291 224

1 353

292 577

Internt utvecklade tillgångar

132 244

0

132 244

Avskrivningar

-11 415

0

-11 415

Nedskrivningar

-13 331

0

-13 331

0

-1 353

-1 353

398 721

0

398 721

468 830

0

468 830

Ackumulerade av- och nedskrivningar

-70 109

0

-70 109

Redovisat värde

398 721

0

398 721

Räkenskapsåret 2018
Ingående redovisat värde
Internt utvecklade tillgångar
Upparbetade kostnader

Per 31 december 2018

Räkenskapsåret 2019

Övrigt
Utgående redovisat värde
Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde

Avskrivningskostnader på 11 415 tkr (11 415 tkr) redovisas under av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar i Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.
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Not 14 - Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på

Inventarier, verktyg

annans fastighet

och installationer

Summa

Anskaffningsvärde

1 851

26 659

28 511

Ackumulerade avskrivningar

-633

-16 989

-17 622

Redovisat värde

1 218

9 670

10 888

1 218

9 670

10 888

Inköp

0

1 092

1 092

Avyttringar och utrangeringar

0

-6 085

-6 085

-231

-3 900

-4 131

Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

0

6 020

6 020

Omräkningsdifferenser

0

1

1

987

6 798

7 785

Anskaffningsvärde

1 851

21 667

23 518

Ackumulerade av- och nedskrivningar

-864

-14 869

-15 733

987

6 798

7 785

987

6 798

7 785

2 642

13 177

15 818

0

0

0

-326

-3 805

-4 131

3 303

16 169

19 472

Anskaffningsvärde

4 493

34 843

39 336

Ackumulerade av- och nedskrivningar

-1 190

-18 674

-19 864

Redovisat värde

3 303

16 169

19 472

Per 1 januari 2018

Räkenskapsåret 2018
Ingående redovisat värde

Avskrivningar

Utgående redovisat värde

Per 31 december 2018

Redovisat värde

Räkenskapsåret 2019
Ingående redovisat värde
Inköp
Avyttringar och utrangeringar
Avskrivningar
Utgående redovisat värde

Per 31 december 2019

Avskrivningskostnaderna på 4 131 tkr (2 120 tkr) redovisas under av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar i Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat.
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Not 15 - Finansiella instrument per kategori
Finansiella
tillgångar värderade
till upplupet
2018-01-01

anskaffningsvärde

Summa

Kundfordringar

1 208

1 208

Övriga kortfristiga fordringar

1 864

1 864

Likvida medel

18 020

18 020

Summa

21 091

21 091

Tillgångar i balansräkningen

Finansiella skulder
värderade till
upplupet
2018-01-01

anskaffningsvärde

Summa

Övriga lång- och kortfristiga finansiella skulder

22 990

22 990

Leasingskulder

16 356

16 356

218

218

5 309

5 309

44 873

44 873

Skulder i balansräkningen

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Summa

Finansiella
tillgångar värderade
till upplupet
2018-12-31

anskaffningsvärde

Summa

69

69

515

515

Likvida medel

331 196

331 196

Summa

331 780

331 780

Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

Finansiella skulder
värderade till
upplupet
2018-12-31

anskaffningsvärde

Summa

Övriga lång- och kortfristiga finansiella skulder

22 850

22 850

Leasingskulder

12 764

12 764

0

0

Leverantörsskulder

34 332

34 332

Summa

69 946

69 946

Skulder i balansräkningen

Förskott från kunder
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Finansiella
tillgångar värderade
till upplupet
2019-12-31

anskaffningsvärde

Summa

50

50

9 152

9 152

Likvida medel

55 634

55 634

Summa

64 836

64 836

Tillgångar i balansräkningen
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

Finansiella skulder
värderade till
upplupet
2019-12-31

anskaffningsvärde

Summa

Övriga lång- och kortfristiga finansiella skulder

22 755

22 755

Leasingskulder

21 409

21 409

0

0

Leverantörsskulder

37 018

37 018

Summa

81 182

81 182

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

50

948

1 486

0

-879

-278

50

69

1 208

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

SEK

50

-12

-17

EUR

0

62

603

USD

0

898

900

50

948

1 486

Skulder i balansräkningen

Förskott från kunder

Not 16 - Kundfordringar
Kundfordringar
Minus: reservering för förväntade kreditförluster
Kundfordringar - netto

Redovisade belopp, per valuta, för koncernens kundfordringar och
andra fordringar är följande:

Summa

Förändringar i reserven för förväntade kreditförluster är som följer för räkenskapsåret 2019:
0 tkr är reserverat som osäkra kundfordringar under 2019.
Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar är det redovisade värdet enligt ovan.
Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.
Inga kundfordringar har ställts som säkerhet för någon skuld.

60

ÅRSREDOVISNING 2019 - FINANSIELL INFORMATION - NOT 17 - ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Not 17 - Övriga kortfristiga fordringar
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

0

0

803

Övrigt

9 152

515

1 864

Totalt

9 152

515

2 667

Momsfordran

Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Förutbetalda hyror

803

590

329

Förutbetald försäkring

559

488

177

2 366

1 666

229

0

0

0

3 728

2 743

735

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Banktillgodohavanden

55 634

331 196

18 020

Totalt

55 634

331 196

18 020

Andra förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter
Totalt

Not 19 - Likvida medel

Not 20 - Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital
Pågående

Övrigt tillskjutet

Antal aktier

Aktiekapital

nyemission

kapital

19 506 674

9 753

0

890 605

Nyemission

22 840 821

11 420

0

401 366

Per 31 december 2018

42 347 495

21 174

0

1 291 971

Nyemssion

0

0

0

2 728

Pågående nyemssion

0

0

24 703

282 397

Per 31 december 2019

42 347 495

21 174

24 703

1 577 096

Per 1 januari 2018

Aktiekapitalet består per den 31 december 2019 av 42 347 495 stamaktier med kvotvärdet 0,50 kr.
Alla aktier som emitterats av moderföretaget är till fullo betalda.
Reserver består i sin helhet av en omräkningsreserv. Omräkningsreserven omfattar valutakursdifferenser som uppstår som en
följd av att resultat- och balansräkning för alla koncernföretag omräknas till koncernens rapportvaluta.
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Not 21 - Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är
sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Outnyttjade underskottsavdrag för vilka ingen
uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 922 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018: 731 tkr, 1 januari 2018:
619 tkr). Underskottsavdragen förfaller ej vid någon tidpunkt.

Not 22 - Låneskulder
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Energimyndigheten

22 755

22 850

22 990

Summa

22 755

22 850

22 990

Summa upplåning

22 755

22 850

22 990

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Förskott från kunder

0

0

218

Summa kortfristiga avtalsskulder

0

0

218

Långfristig

Not 23 - Avtalsskulder
Koncernen redovisar följande intäktsrelaterade avtalsskulder:

Avtalsskulderna består i sin helhet av förskott från kunder. Inga intäkter har redovisats avseende ovanstående avtalsskulder vid
respektive balansdag.

Not 24 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Upplupen semesterlöneskuld

6 733

4 548

4 446

Upplupna sociala avgifter

2 339

1 499

1 397

713

225

0

0

0

0

Övriga poster

62 161

11 486

5 028

Totalt

71 946

17 757

10 871

Upplupen reserv tidbank
Övriga förutbetalda intäkter
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Not 25 - Leasing
Nedan förklarar effekterna på koncernens finansiella rapport vid tillämpningen av IFRS 16 per den 1 januari 2018.
Omklassificering och justeringar som uppkommit på grund av de nya leasingreglerna redovisas därför i den ingående balansen
per den 1 januari 2018. De nya redovisningsprinciperna beskrivs i not 2.
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. 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 %.
Alla nyttjanderätter värderas vid övergången per den 1 januari 2018 till ett belopp som motsvarar leasingskulden justerat för
förutbetalda leasingavgifter hänförliga till avtalet per den 31 december 2018. När IFRS 16 tillämpades för första gången, använde
koncernen följande praktiska lösningar som tillåts i IFRS 16 samt i övergångsreglerna reglerade i IFRS 1:
- Användningen av en enhetlig diskonteringsränta för portföljen av leasingavtal med liknande karaktär,
- Redovisningen av operationella leasingavtal med en kortare leasingperiod än 12 månader från den 1 januari 2018 som ett
kortfristigt leasingavtal,
- Exkludering av initiala direkta kostnader vid beräkningen av nyttjandetillgången vid datum för första implementering och
- Utnyttjandet av förlängningsoptioner eller optioner att säga upp ett leasingavtal har bedömts i samband med övergången till
IFRS.

Värdering av leasingskulden
Åtaganden för operationella leasingavtal per 31 december 2017
Diskontering med leasetagarens marginella låneränta vid övergångstidpunkten

8 762
-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
Leasingskuld redovisad per 1 januari 2018

8 103
16 356

Varav:
Kortfristiga leasingskulder

12 618

Långfristiga leasingskulder

3 738

Summa leasingskulder

16 356

Justeringar som redovisats i balansräkningen 1 januari 2018 samt effekter på
resultat och kassaflöde 2018
För leasingavtal som tidigare klassificerats som operationella leasingavtal med koncernen som leasetagare redovisas en
leasingskuld till nuvärdet av framtida leasingbetalningar, uppgående till 16,4 Mkr per 1 januari 2018. Koncernen redovisar
nyttjanderättstillgångar uppgående till 16,7 Mkr per den 1 januari 2018.
Redovisning av avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt istället för leasingavgifter har haft en positiv påverkan på
rörelseresultatet med 209 tkr. Ränta på leasingskulder har haft en negativ inverkan på finansnettot med 369 tkr. Resultatet före
skatt har påverkats negativt med 159 tkr på grund av IFRS 16. Eftersom den huvudsakliga betalningen redovisas som
finansieringsverksamhet minskar kassaflödet från finansieringsverksamheten med motsvarande ökning av kassaflödet från den
löpande verksamheten. Räntedelen av leasingavgiften förblir kassaflöde från den löpande verksamheten och inkluderas i
finansnetto. Koncernen redovisar en nyttjanderättstillgång i balansräkningen samt en leasingskuld till nuvärdet av framtida
leasingbetalningar. Den leasade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden eller över nyttjandeperioden för den
underliggande tillgången om det bedöms som rimligt säkert att koncernen kommer överta äganderätten vid utgången av
leasingperioden. Leasingkostnaden redovisas som avskrivningar inom rörelseresultatet och räntekostnad inom finansnettot. Om
leasingavtalet anses inkludera en tillgång av lågt värde eller har en leasingperiod som slutar inom 12 månader, eller inkluderar
servicekomponenter, redovisas dessa leasingbetalningar som rörelsekostnader i resultaträkningen över leasingperioden.
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Från och med den 1 januari 2018 redovisas leasade tillgångar i en separat post i balansräkningen benämnd

Nyttjanderättstillgångar . Nedan presenteras upplysningar om dessa leasingavtal samt korttidsleasingavtal och leasingavtal av
mindre värde.

Redovisade belopp i balansräkningen
I balansräkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Lokaler

20 505

12 870

16 698

Fordon

211

148

0

Övrigt

991

0

0

21 707

13 019

16 698

Långfristiga

14 107

9 690

12 618

Kortfristiga

7 302

3 074

3 738

21 409

12 764

16 356

2019

2018

Lokaler

6 426

3 921

Fordon

57

0

Övrigt

241

0

Räntekostnader (ingår i finansiella kostnader)

-582

-369

Utgifter hänförliga till korttidsleasingavtal (ingår i rörelsekostnader)

-149

-54

-71

-68

Tillgångar med nyttjanderätt

Summa

Leasingskulder

Summa

Redovisade belopp i resultaträkningen
I resultaträkningen redovisas följande belopp relaterade till leasingavtal:

Avskrivningar på nyttjanderätter

Utgifter hänförliga till leasingavtal för vilka den underliggande tillgången är av lågt värde som
inte är korttidsleasingavtal (ingår i rörelsekostnader)

Inga väsentliga variabla leasingbetalningar som inte ingår i leasingskulden har identifierats.
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Not 26 - Aktierelaterade ersättningar
Nedan följer en sammanfattning av optionsprogram som återfinns i koncernen per 2019-12-31.
Teckningsoptioner
Benämning

Teckningsperiod

Antal optioner

Kurs

Antal aktierätter

ASG1

151118-201217

450 000

130

45 000

ASG2

151118-201217

450 000

10

45 000

TO21

180630-210630

2 800 000

40

280 000

TO22

171031-210930

19 000 000

40

1 900 000

TO23

181119-221119

200 000

40

200 000

TO25

190308-240307

16 666 667

15

1 666 667

TO26

220101-221130

60 000

40

60 000

TO27

191126-210930

400 000

40

400 000

40 026 667

4 596 667

Teckningsoptionerna i ASG1 och ASG2 har vederlagsfritt getts ut som del av ett leverantörsavtal med Albright Stonebridge
Group. Teckningsoptionerna i TO21 och TO26 har på marknadsmässiga villkor getts ut till styrelsen efter beslut av bolagsstämma.
Teckningsoptionerna i TO25 har på marknadsmässiga villkor getts ut till bolagets partner Masen som del i ett partneravtal.
Teckningsoptionerna i TO22, TO23 och TO27 har på marknadsmässiga villkor getts ut till bolagets personal. Ett optionsprogram
förföll under 2019 och inga aktier gavs ut pga dessa optioner. Aktier i TO25 kommer att betalas via kvittning mot skuld för
upparbetade tjänster genomförda av Masen och övriga aktier kommer att betalas kontant.

Not 27 - Resultat per aktie
Kronor

2019

2018

Resultat per aktie

-3,80

-3,54

-160 897

-92 004

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per aktie före utspädning

42 347 495

25 983 794

Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som använts som nämnare vid

42 347 495

25 983 794

0

0

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, tusen kronor

Antal

beräkning av resultat per aktie efter utspädning

Optioner
Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning

Optionerna har ej medfört någon utspädningseffekt då resultatet för perioden är negativt.
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Not 28 - Transaktioner med närstående
Azelio AB (publ) är sedan 10 december 2018 noterat på Nasdaq First North Stockholm.
Följande transaktioner har skett med närstående:
Köp av tjänst

2019

2018

12 740

1 353

4

0

13

0

Bertil Villard (styrelseledamot)

4

0

Deep Powder AB/Jonas Eklind (VD)

0

102

12 761

1 455

Masen (innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i styrelsen
för bolaget)
Lars Thunell (styrelseledamot)
Dabok Advisory/Pär Nuder (styrelseledamot)

Summa

Upplupna kostnader gällande tjänster utförda av Masen i samband med bolagets demonstrationsanläggning i Ouaezazate,
Marocko, uppgår per 191231 till 14 093 tkr.
Närståendetransaktioner har gjorts på marknadsmässiga villkor.

Not 29 - Förändringar i skulder som tillhör
finansieringsverksamheten
Inte
kassaflödespåverkande
2018-01-01

Kassainflöde

Kassautflöde

poster

2018-12-31

Långfristiga skulder

22 990

0

-140

0

22 850

Leasingskulder

16 356

170

-3 762

170

12 764

Summa

39 346

170

-3 902

170

35 614

Inte
kassaflödespåverkande
2019-01-01

Kassainflöde

Kassautflöde

poster

2019-12-31

Långfristiga skulder

22 850

0

-95

0

22 755

Leasingskulder

12 764

15 139

-6 494

15 139

21 409

Summa

35 614

15 139

-6 589

15 139

44 164

Not 30 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2019-12-31

2018-12-31

Avskrivningar

22 254

19 467

Nedskrivningar

18 280

3 088

0

-71

Övrigt

1 601

65

Totalt

42 135

22 549

Avsättningar
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Not 31 - Effekter vid övergång till International Financial Reporting
Standards (IFRS)
Detta är den första årsredovisningen 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 IFRSoch IAS-standarder, 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 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.

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. 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 per den 31
december 2018
1 januari 2018

Belopp i tkr

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

31 december 2018

Effekt av
övergång till
IFRS

Enligt IFRS

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Effekt av
övergång till
IFRS

237 600

237 600

291 224

291 224

0

0

1 353

1 353

237 600

292 577

Enligt IFRS

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten
Pågående investering i
immateriell tillgång
Summa immateriella illgångar

237 600

0

0

292 577

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans
fastighet

1 218

1 218

987

987

Inventarier, verktyg och
installationer

9 670

9 670

6 798

6 798

Summa materiella
anläggningstillgångar

10 888

0

10 888

7 785

0

7 785

248 488

0

248 488

300 361

0

300 361

0

16 698

16 698

0

13 019

13 019

11 091

11 091

8 809

8 809

Färdiga varor och handelsvaror

3 529

3 529

618

618

Förskott leverantör

1 606

-1 606

0

179

-179

0

16 225

-1 606

14 620

9 606

-179

9 427

1 208

1 208

69

69

715

715

919

919

Summa anläggningstillgångar

Nyttjanderättstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Råvaror och förnödenheter

Summa varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar

1 061

1 606

2 667

336

179

515

Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

1 077

-342

735

3 157

-414

2 743

18 020

331 196

Likvida medel

18 020

Summa kortfristiga fordringar

22 081

1 264

23 344

335 677

-235

335 442

Summa omsättningstillgångar

38 306

-342

37 964

345 283

-414

344 869

286 794

16 356

303 150

645 644

12 605

658 249

SUMMA TILLGÅNGAR

68

331 196
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Avstämning av koncernens eget kapital per den 1 januari 2018 och per den 31
december 2018
1 januari 2018

Belopp i tkr

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

31 december 2018

Effekt av
övergång till
IFRS

Enligt IFRS

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

Effekt av
övergång till
IFRS

9 753

9 753

21 174

21 174

890 605

890 605

1 291 971

1 291 971

Enligt IFRS

EGET KAPTAL OCH SKULDER
Eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserad vinst (inkl årets
resultat)
Summa eget kapital hänförligt
moderföretagets aktieägare

-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

22 990

22 850

SKULDER
Långfristiga skulder
Övriga lånfristiga skulder
Leasingskulder

22 990

22 850

0

12 618

12 618

0

9 690

9 690

22 990

12 618

35 608

22 850

9 690

32 541

218

218

0

0

5 309

5 309

34 332

34 332

3 738

0

71

71

0

0

Övriga kortfristiga skulder

10 190

10 190

8 828

8 828

Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

10 871

10 871

17 757

17 757

Summa kortfristiga skulder

26 658

3 738

30 396

60 918

3 074

63 991

Summa skulder

49 648

16 356

66 004

83 768

12 764

96 532

286 794

16 356

303 150

645 644

12 605

658 249

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantösskulder
Leasingskulder
Avsättningar

SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

0

3 738

69

3 074

3 074
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Avstämning av koncernens summa totalresultat för 2018
Belopp i tkr

Noter

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Enligt tidigare
redovisningsprinciper

1 942

66 392

66 392

2 007

2 007

70 341

Råvaror och förnödenheter

-7 758

Övriga externa kostnader

-65 821

Personalkostnader

-72 961

Av- och nedskrivningar av materiella- och
immateriella anläggningstillgångar

-15 546

0

Rörelseresultat
Finansiella intäkter

70 341
-7 758

4 130

-61 690
-72 961

-3 921

-215

Summa

Enligt IFRS

1 942

Summa

Övriga rörelsekostnader

Effekt av övergång
till IFRS

-19 467
-215

-162 300

209

-162 090

-91 959

209

-91 749

403

Finansiella kostnader
Finansiella poster - netto
Resultat före skatt

403

-289

-369

-658

114

-369

-255

-91 845

-159

-92 004

Inkomstskatt

0

0

Årets resultat

-91 845

-159

-92 004

Valutakursdifferenser utländska verksamheter

0

-91

-91

Övrigt totalresultat för året

0

-91

-91

-91 845

-250

-92 095

Övrigt totalresultat:

Poster som kan komma att omföras till årets
resultat

Summa totalresultat för året

Not 32 - Händelser efter rapportperiodens slut
Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien
Azelio tecknade en avsiktsförklaring (MoU) med Hussein Atieh & Sons Co. (HAE), om att tillsammans sätta upp ett småskaligt
projekt i Jordanien. Projektet är av sett att bana väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energi lagringsteknik i
Jordanien motsvarande ca 25 MW fram till 2023.

Hur COVID-19 påverkar Azelios verksamhet
För närvarande är påverkan på Azelio relativt mild, men resrestriktioner gör att vi inte kan arbeta i takt eller från de platser vi
planerat för i alla våra projekt. Mot bakgrund av de svenska myndigheternas preciserade resebegränsningar till minst 15 juni
och osäkerheten i utvecklingen av coronaviruset har Azelio anpassat projekt och optimerat kostnaderna för att förlänga sin
tidsplan med ett kvartal. Därmed beräknas företagets rörelsekapital räcka ytterligare ett kvartal jämfört med vad som tidigare
kommunicerats, fram till december 2020. Behovet av nästa finansiering flyttas därmed fram i motsvarande mån.
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Not 33 - Nettoomsättning
2019

2018

Sverige

EU

Utanför EU

Sverige

EU

Utanför EU

0

0

0

0

313

0

143

0

274

157

75

295

0

1 218

1

0

826

275

Övrigt

34

0

0

0

0

0

Summa

177

1 218

275

157

1 214

570

Intäkter från
Stirlingmotor
Serviceåtagande
Reservdelar

Not 34 - Övriga rörelseintäkter
2019

2018

Bidrag avseende projektfinansiering och statligt stöd

294

2 007

Övrigt

386

0

Summa

680

2 007

2019

2018

-318

-150

0

-65

-318

-215

2019

2018

585

364

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

43

705

Skatterådgivning

98

0

726

1 069

Koncernen

Not 35 - Övriga rörelsekostnader
Valutakursdifferenser
Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar
Summa

Not 36 - Ersättning till revisorerna
KPMG AB
Revisionsuppdrag

Summa
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Not 37 - Ersättning till anställda, m.m.
2019

2018

Löner och andra ersättningar

64 451

44 815

Sociala avgifter

23 644

15 846

8 797

5 449

96 892

66 111

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer
Summa ersättningar till anställda

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
2019
Löner och
Styrelseledamöter, verkställande direktör och

2018
Löner och

ersättningar

Sociala kostnader

ersättningar

Sociala kostnader

12 354

4 315

13 264

5 840

andra ledande befattningshavare
(varav tantiem)

(-)

(varav pensionskostnader)
Övriga anställda
(varav tantiem)

(1 841)
52 097

28 589

(-)

(varav pensionskostnader)
Moderbolaget totalt

(2 735)
(1 583)
31 551

15 455

(-)
6 956

64 451

32 442

3 866
44 815

21 296

Medelantalet anställda
Moderbolaget totalt

101

2019

2018

Varav män

Varav män

80%

64

82%

Könsfördelning i Moderbolaget för styrelseledamöter och övriga ledande
befattningshavare
2019

2018

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Styrelseledamöter

8

13%

7

0%

Verkställande direktör och övrigt ledande

9

0%

8

0%

9

6%

8

0%

2019

2018

12 354

13 264

1 841

1 583

14 195

14 847

befattningshavare
Moderbolaget totalt

Ersättning till ledande befattningshavare
Ersättning till ledande befattningshavare uppgår till:

Löner och andra kortfristiga ersättningar
Pensionskostnader
Summa ersättningar till ledande befattningshavare

Se koncernens not 8 för information ersättningar till anställda m.m
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Not 38 - Skatt på årets resultat
Redovisad skatt i resultaträkningen
2019

2018

Aktuell skatt på årets resultat

0

0

Justeringar avseende tidigare år

0

0

Summa aktuell skatt

0

0

Summa redovisad skatt

-

0

Aktuell skatt

Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av
skattesatsen för moderföretaget enligt följande:
2019

2018

-161 932

-96 093

34 653

21 140

8 763

6 101

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader

-3 501

-3 143

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter

1 076

605

-40 991

-24 703

Summa

-

-

Summa redovisad skatt

-

-

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

18 591

17 190

17 190

5 620

1 401

0

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

24 210

18 591

17 190

Ingående nedskrivningar

-18 541

-11 676

-11 676

Årets nedskrivningar

-5 620

-6 865

0

-24 160

-18 541

-11 676

50

50

5 513

Resultat före skatt
Inkomstskatt beräknad enligt skattesats i Sverige (21,4%)

Skatteeffekter av:
Skatteeffekt av avdragsgilla poster bokade mot eget kapital

Skattemässiga underskott för vilka ingen uppskjuten skattefordran redovisats

Not 39 - Andelar i dotterbolag
Ingående anskaffningsvärde
Tillskott

Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Dotterföretag / Org.nr / Säte

Antal aktier

Andel i %

Bokfört värde 2019-12-31

Bokfört värde 2018-12-31

1

100%

1

1

500

100%

50 000

50 000

Cleanergy (Beijing) New Energy Technology Co.Ltd, Kina
Cleanergy AB, 559153-7542, Göteborg, Sverige
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Not 40 - Immateriella tillgångar
Balanserade

Pågående

utvecklings-

investeringar i

kostnader

immateriell tillgång

Summa

Anskaffningsvärde

283 880

0

283 880

Ackumulerade avskrivningar

-46 280

0

-46 280

Redovisat värde

237 600

0

237 600

Ingående redovisat värde

237 600

0

237 600

Internt utvecklade tillgångar

65 039

0

65 039

0

1 353

1 353

Avskrivningar

-11 415

0

-11 415

Utgående redovisat värde

291 224

1 353

292 577

Anskaffningsvärde

348 919

1 353

350 272

Ackumulerade avskrivningar

-57 695

0

-57 695

Redovisat värde

291 224

1 353

292 577

Ingående redovisat värde

291 224

1 353

292 577

Internt utvecklade tillgångar

132 244

0

132 244

Avskrivningar

-11 415

0

-11 415

Nedskrivningar

-13 331

0

-13 331

0

-1 353

-1 353

398 721

0

398 721

468 830

0

468 830

Ackumulerade av- och nedskrivningar

-70 109

0

-70 109

Redovisat värde

398 721

0

398 721

Per 1 januari 2018

Räkenskapsåret 2018

Upparbetade kostnader

Per 31 december 2018

Räkenskapsåret 2019

Övrigt
Utgående redovisat värde

Per 31 december 2019
Anskaffningsvärde

Avskrivningskostnader på 11 415 tkr (11 415 tkr) ingår i av- och nedskrivningar av materiella- och immateriella
anläggningstillgångar i moderbolagets resultaträkning.
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Not 41 - Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på

Inventarier, verktyg

annans fastighet

och installationer

Summa

Anskaffningsvärde

1 851

26 510

28 362

Ackumulerade avskrivningar

-633

-16 857

-17 490

Redovisat värde

1 218

9 653

10 871

1 218

9 653

10 871

Inköp

0

1 092

1 092

Avyttringar och utrangeringar

0

-6 085

-6 085

-231

-3 884

-4 115

0

6 020

6 020

987

6 796

7 783

1 851

21 517

23 368

-864

-14 721

-15 585

987

6 796

7 783

987

6 796

7 783

2 642

13 177

15 818

0

0

0

-326

-3 804

-4 129

3 303

16 169

19 472

Anskaffningsvärde

4 493

34 694

39 187

Ackumulerade av- och nedskrivningar

-1 190

-18 524

-19 714

Redovisat värde

3 303

16 169

19 472

Per 1 januari 2018

Räkenskapsåret 2018
Ingående redovisat värde

Avskrivningar
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Utgående redovisat värde

Per 31 december 2018
Anskaffningsvärde
Ackumulerade av- och nedskrivningar
Redovisat värde

Räkenskapsåret 2019
Ingående redovisat värde
Inköp
Avyttringar och utrangeringar
Avskrivningar
Utgående redovisat värde

Per 31 december 2019

Avskrivningskostnader på 4 129 tkr (-1 905 tkr) ingår i av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar i Moderbolagets resultaträkning.
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Not 42 - Uppskjuten skatt
Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som det är
sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Ingen uppskjuten skattefordran avseende
underskottsavdrag redovisas då moderbolaget inte har bedömt att kriterierna för att redovisa uppskjuten skatt i IAS 12 är
uppfyllda. Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag eller andra avdrag i den utsträckning som
det är sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster. Outnyttjade underskottsavdrag för vilka
ingen uppskjuten skattefordran har redovisats uppgår till 922 tkr per den 31 december 2019 (31 december 2018; 731 tkr, 1 januari
2018: 619 tkr). Underskottsavdragen förfaller ej vid någon tidpunkt.

Not 43 - Kassa och bank
I balansräkningen och i kassaflödesanalysen ingår följande i posten kassa och
bank:
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Banktillgodohavanden

53 349

330 061

14 245

Summa

53 349

330 061

14 245

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

50

948

1 486

0

-879

-278

50

69

1 208

Not 44 - Kundfordringar
Kundfordringar
Minus: reservering för förväntade kreditförluster
Kundfordringar - netto

Redovisade belopp, per valuta, för moderbolagets kundfordringar och andra
fordringar är följande:
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

SEK

50

-12

-17

EUR

0

62

603

USD

0

898

900

50

948

1 486

Summa

Förändringar i reserven för förväntade kreditförluster är som följer för räkenskapsåret 2019:
0 tkr är reserverat som osäkra kundfordringar under 2019.
Den maximala exponeringen för kreditrisk per balansdagen för kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar är det
redovisade värdet enligt ovan.
Det verkliga värdet på kundfordringarna motsvarar dess redovisade värde, eftersom diskonteringseffekten inte är väsentlig.
Inga kundfordringar har ställts som säkerhet för någon skuld.
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Not 45 - Övriga kortfristiga fordringar
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

0

0

803

Övrigt

9 090

368

1 745

Totalt

9 090

368

2 547

Momsfordran

Not 46 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

1 474

1 003

671

559

488

177

2 360

1 550

11

0

0

0

4 393

3 041

860

2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Förskott från kunder

0

0

218

Summa kortfristiga avtalsskulder

0

0

218

Förutbetalda hyror
Förutbetald försäkring
Andra förutbetalda kostnader
Andra upplupna intäkter
Totalt

Not 47 - Låneskulder
Se koncernens not 22 för information om moderbolagets övriga långfristiga skulder.

Not 48 - Avtalsskulder
Moderbolaget redovisar följande intäktsrelaterade avtalsskulder:

Avtalsskulderna består i sin helhet av förskott från kunder. Inga intäkter har redovisats avseende ovanstående avtalsskulder vid
respektive balansdag.

Not 49 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31

2018-12-31

2018-01-01

Upplupen semesterlöneskuld

6 733

4 548

4 446

Upplupna sociala avgifter

2 339

1 499

1 397

713

225

0

0

0

0

Övriga poster

62 161

11 486

5 028

Totalt

71 946

17 757

10 871

Upplupen reserv tidbank
Övriga förutbetalda intäkter
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Not 50 - Operationell leasing
Åtaganden avseende operationell leasing
Moderbolaget hyr i allt väsentligt lokaler enligt ej uppsägningsbara operationella leasingavtal. Leasingperioderna varierar
mellan 3 och 5 år och de flesta leasingavtalen kan vid leasingperiodens slut förlängas till en avgift som överensstämmer med
en marknadsmässig avgift.
Leasingkostnader uppgående till 7 971 tkr (5 378 tkr) avseende leasing av maskiner, fordon och hyreslokal ingår i
resultaträkningen för räkenskapsåret 2019.
Framtida sammanlagda minimileaseavgifter för icke-uppsägningsbara operationella leasingavtal är som följer:
2019

2018

7 593

5 071

12 331

5 428

0

0

19 923

10 499

2019

2018

12 740

1 353

4

0

13

0

Bertil Villard (styrelseledamot)

4

0

Deep Powder AB/Jonas Eklind (VD)

0

102

12 761

1 455

Inom 1 år
Mellan 1 och 5 år
Mer än 5 år
Summa

Not 51 - Aktierelaterade ersättningar
För information om moderbolagets aktierelaterade ersättningar se koncernens not 26.

Not 52 - Aktiekapital
Se koncernens not 20 för information om moderbolagets aktiekapital.

Not 53 - Transaktioner med närstående
Azelio AB (publ) är sedan 10 december 2018 noterat på Nasdaq First North Stockholm.
Följande transaktioner har skett med närstående:
Köp av tjänst
Masen (innehar 16 666 667 teckningsoptioner i bolaget samt har en representant i styrelsen
för bolaget)
Lars Thunell (styrelseledamot)
Dabok Advisory/Pär Nuder (styrelseledamot)

Summa

Upplupna kostnader gällande tjänster utförda av Masen i samband med bolagets demonstrationsanläggning i Ouaezazate,
Marocko, uppgår per 191231 till 14 093 tkr.
Närståendetransaktioner har gjorts på marknadsmässiga villkor.
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Not 54 - Förändringar i skulder som tillhör
finansieringsverksamheten
Inte
kassaflödespåverkande
2018-01-01

Kassainflöde

Kassautflöde

poster

2018-12-31

Långfristiga skulder

22 990

0

-140

0

22 850

Summa

22 990

0

-140

0

22 850

Inte
kassaflödespåverkande
2019-01-01

Kassainflöde

Kassautflöde

poster

2019-12-31

Långfristiga skulder

22 850

0

-95

0

22 755

Summa

22 850

0

-95

0

22 755

Not 55 - Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
2019-12-31

2018-12-31

Avskrivningar

15 544

15 530

Nedskrivningar

23 900

11 635

Avsättningar

0

-71

Övrigt ej kassapåverkande poster

0

65

39 444

27 159

Totalt

Not 56 - Händelser efter rapportperiodens slut
Avsiktsförklaring om energilagringsprojekt i Jordanien
Azelio tecknade en avsiktsförklaring (MoU) med Hussein Atieh & Sons Co. (HAE), om att tillsammans sätta upp ett småskaligt
projekt i Jordanien. Projektet är av sett att bana väg för ett kommersiellt samarbete kring Azelios energi lagringsteknik i
Jordanien motsvarande ca 25 MW fram till 2023.

Hur COVID-19 påverkar Azelios verksamhet
För närvarande är påverkan på Azelio relativt mild, men resrestriktioner gör att vi inte kan arbeta i takt eller från de platser vi
planerat för i alla våra projekt. Mot bakgrund av de svenska myndigheternas preciserade resebegränsningar till minst 15 juni
och osäkerheten i utvecklingen av coronaviruset har Azelio anpassat projekt och optimerat kostnaderna för att förlänga sin
tidsplan med ett kvartal. Därmed beräknas företagets rörelsekapital räcka ytterligare ett kvartal jämfört med vad som tidigare
kommunicerats, fram till december 2020. Behovet av nästa finansiering flyttas därmed fram i motsvarande mån.

Not 57 - Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: Totalt eget kapital / Totala tillgångar
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Not 58 - Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (tkr):
Överkursfond

1 577 096

Balanserade vinstmedel

-1 091 981

Årets resultat

-161 932

Summa

323 183

I ny räkning överförs

323 183

Summa

323 183

Koncernens resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman 2020-05-14 för fastställelse.

Styrelsens försäkran
Göteborg

2020-04-13

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella
redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och
resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget
och de företag som ingår i koncernen står inför.
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