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Året i korthet
Sammanfattning om företaget
Tillgång till elektricitet är en förutsättning
samhällsutveckling. Idag saknar över en miljard människor
access till ett elnät och ännu fler har en otillförlitlig
nätkoppling. Majoriteten av dessa lever i regioner där
tillgången på energi från solen är som störst. Problemet är
att teknologin fram till idag har satt en begränsning till att
nyttja solenergin endast under soltimmar. När solen gått ner,
då efterfrågan på el blir som störst, täcks behovet av starkt
förorenande och dyra dieselgeneratorer som en kontinuerlig
baskraft av elektricitet.
Azelio har en unik lösning för att lagra termisk energi
(värme) och på så sätt nyttja, t ex solen som värmekälla för
att producera hållbar el via en Stirlingmotor,
kostnadseffektivt under dygnets alla timmar. Lösningen är
distribuerad är därför inte beroende av ett elnät. Den
lagrade värmen kan närsomhelst dras ut ur lagret till
Stirlingmotorn och med en hög effektivitet om ca. 30 %
omvandlas till elektricitet. Systemet är fritt från utsläpp och
energilagret består av en aluminiumlegering som inte tappar
kapacitet eller degraderas över tid utan kan återvinnas i
framtida installationer.
Genom sin skalbarhet är Azelios lösning kostnadseffektiv
redan från 0,1 MW upp till 100 MW. Genom förmågan att
effektivt lagra värme och producera elektricitet under
dygnets alla timmar ger lösningen en tillförlitlig och hållbar
elproduktion som till stor del kan ersätta
dieselgeneratorernas funktion som en kontinuerlig och
distribuerad baskraft.
Azelios kundgrupper inkluderar mindre samhällen, fabriker,
sjukhus, industriparker, etc. som saknar koppling till ett
elnät, eller har en svag koppling men är i behov av
kontinuerlig och pålitlig elförsörjning. Här skapar Azelios
lösning en stor skillnad både för minskade utsläpp och
sänkta kostnader.

Väsentliga händelser under året
Utökat samarbete med Masen
I början av 2018 skrev Azelio (dåvarande Cleanergy) ett
fördjupat samarbetsavtal med Marockanska statliga Masen
(Moroccan Agency for Sustainable Energy) inom
produktutveckling, verifiering och kommersialisering. Masen
har en central roll i industrialiseringen av bolagets
produkter och har även en plats i Azelios styrelse.

Juni 2018: Demonstration av lagringslösning
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Kraftigt övertecknad riktad emission och byte av
namn
I juni tog Azelio in en kraftigt övertecknad riktad emission
om 105 miljoner kronor. Bolaget bytte även namn från
Cleanergy till Azelio för att stärka sin unika position på den
globala marknaden där flera bolag existerar med namnet
Cleanergy eller mycket liknande.

Demonstration av lagringslösningen
I slutet av juni gjorde Azelio en publik demonstration av
lagringslösningen i Azelios utvecklingsfaciliteter i Åmål med
ett mycket gott resultat. Under demonstrationen värmdes
lagret med hjälp av ett värmeelement, och värmen omsattes
sedan till elektricitet via Stirlingmotorn.
Demonstratonseventet var välbesökt av både befintliga ägare
och media. Efter demonstrationen i juni har förfrågningar om
Azelios unika lösning inkommit från totalt 52 länder med 110
projekt till ett potentiellt ordervärde om 50 miljarder kronor.
För att hantera dessa förfrågningar samt leda affären framåt
har Azelio bland annat anställt Dr. Ralf Wiesenberg som VP
Business Development. Med sina 22 år inom energibranschen
och 10 år inom koncentrerad solenergi och termisk lagring
bidrar Ralf med stor erfarenhet till Azelios globala ansats
och kommersiella utveckling.

December 2018: Azelio listas på Nasdaq First North

Listade på Nasdaq First north
Den 10:e december noterades Azelio på Nasdaq First North,
trots en period av stor osäkerhet på börsen. Emissionen i
samband med noteringen gav ett kapitaltillskott på 242
miljoner kronor före emissionskostnader. Noteringen innebar
även ca 2 200 nya ägare i bolaget och ett flertal starka och
långsiktiga institutionella ägare.

AZELIO I SIFFROR 2018

Periodens resultat ökade till:

Periodens intäkter inkl. aktiverat arbete:

Kassaflödet ökade till:

-91 845 tkr

70 341 tkr

313 011 tkr

(-97 443 tkr)

(78 602 tkr)

(-97 443 tkr)
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Organisationsutveckling
Marika Olsson, HR uttalar sig om organisationens
utveckling:
”Vi har under 2018 fortsatt att bygga våra interna värderingar
och knyta våra anställda närmare verksamheten. Den
avgörande faktorn till våra framgångar under årets och
framtida utveckling är engagerade och målinriktade
medarbetare. Förmågan att attrahera och behålla personal
är en stark konkurrensfördel, då bristen på rätt kompetens
är en av de största utmaningarna för framgång och tillväxt.
Vi har under 2018 rekryterat in ett flertal nyckelkompetenser
till verksamheten som är av stor vikt i enlighet med
affärsplanen."
Våra värderingar har varit viktiga under årets rekryteringar
Engagemang: Driv, passion och glädje för det vi skapar är viktigt
för oss i verksamheten
Nyskapande: Vårt mod, vår nyfikenhet och inspiration driver oss
framåt
Gemenskap: Vi samarbetar, uppmuntrar varandra och inkluderar
alla

Marika Olsson, HR

Hållbarhet: Engagemang, nyskapande och gemenskap är det
som bidrar till en hållbar framtid och ett hållbart arbetsliv

"Vi ser ett ökat intresse av att vilja bidra till en hållbar
framtid och att arbeta med förnyelsebar energi. Allt fler och
mycket kvalitativa kandidater är intresserade av våra utlysta
tjänster och vi ser även ett ökat generellt intresse, fler
kontakter och frågor, fler spontana ansökningar, fler
studenter som vill genomföra sina uppsatser och arbeta
tillsammans med Azelio.
Vi har fortsatt att eftersträva en bra balans mellan ålder, kön
och etnicitet. Av de 21 medarbetare som började hos oss
under 2018 är sex stycken kvinnor och ytterligare fem
kvinnor startar under första kvartalet 2019, vilket är en
ökning med 55%.
Att varumärket förknippas med en god företagskultur, god
hälsa och respekt för medarbetare är en stor fördel när vi
ska attrahera rätt kompetens. Vi vill skapa en arbetsplats där
alla kan utvecklas och utmanas, känna sig trygga och ha rätt
förutsättningar. Vi strävar efter att bibehålla och utveckla en
företagskultur som känneteck¬nas av högt i tak, korta
beslutsvägar, samarbete och möjlighet till kontinuerlig
utveckling. Det är viktigt att våra medarbetare bidrar och
utvecklas utan att förlora balansen mellan arbete och fritid.
Vår frisknärvaro under 2018 var höga 96%.
Vår tro på våra medarbetare rustar oss för framtiden och
skapar en organisation som är redo att anta utmaningar, och
vi vill bli ännu bättre.”

- Marika Olsson, HR
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Kommentarer från
VD
Året som varit
2018 var ett mycket positivt år för Azelio där stora och
viktiga steg tagits mot ett allt mer närliggande kommersiellt
genombrott. Genomförandet av teknologidemonstrationen i
juni har skapat ett stort globalt intresse med förfrågningar
från 52 länder till ett potentiellt ordervärde om 50 miljarder
kronor. Det visar tydligt att behovet av hållbar elproduktion
med lagring till rätt kostnad är enormt. Med vår lösning kan
vi kan göra stor skillnad både för miljön och den
ekonomiska utvecklingen genom att byta ut förorenande
alternativ, inte minst på marknader där tillgång till elnät
eller stabil nätkoppling saknas. Tillgång till elektricitet är en
förutsättning för utveckling, tillgång till förnybar el en
förutsättning för en hållbar utveckling.
Under året har Azelio gjort mycket stora framsteg i
kommersialiseringsprocessen, som ligger i linje med målen i
den uppsatta affärsplanen. Bland annat har organisation
stärkts avsevät med säkerställande av nyckelkompetenser
för att ta produkten till marknaden och industrialisera
bolaget.

Jonas Eklind, VD

Årets händelser
Nära samarbeten med starka och etablerade aktörer inom
förnyelsebar teknologi ger Azelio förutsättningar att utveckla
en globalt konkurrenskraftig produkt och utmana den
befintliga energimarknaden. Det utökade samarbetet med

Förfrågningarna från totalt 52
länder har utvecklats till pågående
dialoger med inriktning mot en

Marockanska Masen, som ansvarar för förnyelsebara
energilösningar i hemlandet Marocko och som rådgivare till
större delen av Afrika, är en enorm styrka för Azelio. Det

kontrollerad marknadslansering, där
mindre marknadsinstallationer
planeras till 2020 följt av större

utökade samarbetet innefattar gemensam utveckling och
design samt verifiering i samband med Azelios fullskaliga
projekt som byggs på världen största anläggning för
koncentrerad solenergi i Marocko under slutet av 2019. Inom
ramen för avtalet ska även Masen demonstrera och
introducera Azelios lösning till potentiella kunder på den
afrikanska kontinenten.

volymer under 2021

Juni månad blev mycket intensiv där ett namnbyte från
Cleanergy till Azelio genomfördes, 105 miljoner kronor togs
in i en kraftigt övertecknad riktad emission och
lagringslösningen demonstrerades inför publik i Åmål.
Intensiteten gav även mycket energi till bolaget, främst då
teknologin fick visas upp och den uppmärksamhet och
respons som den genererade globalt. Förfrågningarna från
totalt 52 länder har utvecklats till pågående dialoger med
inriktning mot en kontrollerad marknadslansering, där
mindre marknadsinstallationer planeras till 2020 följt av
ökade volymer under 2021.
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Erbjudandet i samband med noteringen på Nasdaq First
North under december tillförde 242 miljoner kronor före
emissionskostnader. Trots ett osäkert börsläge genomfördes
en lyckad introduktion och bolaget fick över 2 200 nya
aktieägare, däribland ett flertal starka och långsiktiga
institutionella ägare.

Trender
Omställningen till en energimix som domineras av
förnyelsebara alternativ ökar i en allt snabbare takt i
samband med att de ekonomiska fördelarna blir allt mer
tydliga. De miljömässiga faktorerna har uppmärksammats
brett under lång tid och vi blir ständigt påminda om
konsekvenser för miljö och hälsa av utsläpp från fossila
källor. Kortsiktigheten i att titta på direkt kostnad och inte
mer långsiktiga konsekvenser och kostnader har gett fossila
alternativ en fördel men den verkligheten håller nu alltså på
att ändras. Till stor del har detta att göra med
introduktioner av effektiva sätt att lagra förnyelsebar energi
och på så sätt neutralisera svagheterna med källor med
ojämn produktion, som är direkt beroende av till exempel
sol och vind. I dagsläget gäller detta främst storskaliga
lösningar. Samtidigt finns ett stort behov av distribuerade
alternativ i mindre skala för att tillgodose de 1,2 miljarder
människor som saknar koppling till ett elnät idag eller ännu
fler som har en svag och opålitlig nätkoppling. Som är
beroende av dieselgeneratorer som en tillförlitlig baskraft.
Här finns en stor potential och ett enormt behov av hållbara
och kostnadseffektiva lösningar. Hit riktar sig Azelio med en
sin lösning för termisk energilagring med produktion av
hållbar el under dygnets alla timmar. Azelio är en alternativ
distribuerad och hållbar baskraft, till en betydligt lägre
kostnad än dieselgenererad el.

Framtiden
Azelio ser fram emot ett allt mer närliggande kommersiellt
genombrott. Under 2019 byggs ett fullskaligt
verifieringsprojekt i Marocko på världens största anläggning
för koncentrerad solenergi, tillsammans med strategiska
partnern Masen. Projektet kommer att konkretisera Azelios
lösning, viket blir en viktig del i befintliga och kommande
kunddialoger. Under 2020 planeras de första mindre
kommersiella installationerna och 2021 ökar produktionen
gradvis till högre volymer.

- Jonas Eklind, VD
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Teknologin
Så fungerar det
Med ett tydligt fokus mot distribuerad elektricitet där den
behövs och när den behövs har Azelio utvecklat en unik
lösning för termisk energilagring med högeffektiv
elproduktion baserat på behov. Bolaget inriktar sig initialt
mot områden inom och intill solbältet med avsaknad av
elektricitet eller svag nätkoppling. Azelio erbjuder en skalbar
lösning för hållbar elektricitet dygnet runt till en mycket låg
kostnad.

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

Ett flexibelt heliostatfält
Azelios heliostatfält, där solens strålar speglas och
koncentrerar den termisk energin till lagret, är
anpassningsbar i storlek beroende på lokala förutsättningar
och är även enkel att underhålla. Tack vare hela systemets
höga effektivitet krävs en mindre installerad spegelyta i
förhållande till konkurrerande lösningar. En
produktionsenhet har en nominell effekt av 13 kW med
produktionskapacitet dygnet runt och upptar en yta om ca
25x25 meter. Systemets skalbarhet innebär att
produktionsenheter kan adderas till önskad kapacitet. Tack
vare högvolymsproduktion av komponenter är lösningen
kostnadseffektiv redan från mindre projekt i storleken 0,1
MW upp till 100 MW.

Banbrytande energilagring
Azelios lagringslösning består av en aluminiumlegering.
Lagret behöver ingen påfyllning av lagringsmedia för
bibehållen kapacitet och ingen degradering av effekt sker
över tid. Den unika lösningen har en lagringskapacitet på 13
timmars elproduktion vid nominell effekt, vilket resulterar i
ett system som kostnadseffektivt kan producera hållbar elel,
dygnet runt, styrbar och distribuerat.
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Bolagsöversikt
Vår affärsmodell
Azelio erbjuder ett system med Stirlingbaserad termisk
solkraft med termisk energilagring för elproduktion dygnet
runt, eller när efterfrågan är som störst. Bolaget utför
slutmontering av Stirlingmotorn i fabrik men äger all unik
produktdesign för Bolagets system medan underleverantörer
producerar systemets komponenter och delsystem såsom
heliostater. Vidare hanteras forskning och utveckling samt
försäljning och marknadsföring internt och i samarbete med
Bolagets strategiska samarbetspartners.
Azelio kan komma att tillämpa två olika affärsmodeller som
styrs 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 teknologin på marknaden. På sikt när Azelios
system och teknologi är etablerad och beprövad ska Azelio
agera teknikleverantör, sälja tekniken samt utbilda avseende
kompetensen att bygga ett framgångsrikt och kommersiellt
genomförbart projekt. Azelios system erbjuds till kunder på
den globala energimarknaden, vilka bygger projekt kring
solbältet med installationer mellan 500 kW och 20 MW för
elproduktion under dagen tillsammans med en
lagringskapacitet for elproduktion vid nominell effekt under
13 timmar.
På längre sikt avser Azelio utveckla sitt erbjudande och
erbjuda system för projekt upp mot 100 MW. Azelio säljer
systemet till EPC-leverantörer (projektutvecklingsbolag) som
sedan ansvarar för installationen. Azelio kommer dock till en
början delta i uppstartsfasen vid nya installationer för att
utbilda EPC-leverantörer för framgångsrik installation och
underhåll av system.

Driva samägda projekt
Azelio kan samarbeta med projektutvecklingsbolag som
ansvarar för projektutvecklingen, med stöd från Azelio.
Tillsammans förs diskussioner med potentiella
projektintressenter såsom finansiella institutioner och
lokala myndigheter. Tillvägagångsättet bidrar till att Azelio
kan generera intäkter som både projektägare och
teknikleverantör men även intäkter i eftermarknaden genom
övervakning, underhåll och service av systemet.
Eftermarknaden kommer vara särskilt viktig för Azelio i
inledande projekt. Genom full kontroll kan Azelio erhålla
data för de system som är i drift för att säkerställa en
snabbare övergång till en affärsmodell som teknikleverantör.
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Långsiktiga mål
Azelio har som målsättning att tillhandahålla förnybar
elektricitet till låg kostnad genom energilagring och
distribution vid behov. Bolaget ska erbjuda det mest
kostnadseffektiva alternativet för styrbar och
distribuerad elproduktion och vara bidragande till
utvecklingen mot att förnybar energi ska utgöra en
majoritet av den framtida globala energimixen. För att
uppnå ovanstående har Bolaget följande målsättning
för respektive år mellan 2019 och 2021:
2019
Tecknat avtal med partners/samordnare på
prioriterade marknader
Installation och driftsättning av
verifieringsprojekt i Marocko
2020
Verifieringsdata presenterad från
verifieringsprojekt i Marocko
Första kommersiella order för ett mindre
projekt
Installation och driftsättning av
verifieringsprojekt för produktion
2021
Verifieringsdata presenterad från
verifieringsprojekt för produktion
Påbörjad volymproduktion
Installation och driftsättning av första
kommersiella projektet
Produktionskapacitet på 5 000 system per år
och skift

Försäljning av Azelios 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
Pågående diskussioner förs med olika finansiärer som kan
bistå projekt med lånefinansiering, så som till exempel
Exportkreditnämnden (”EKN”) och Svensk Exportkredit
(”SEK”). Ett samarbete innebär att en finansiär ställer ut ett

Produktionsmål
Azelio har följande mål för årlig produktion av Bolagets
Stirlingmotor:

lån till Azelio där tillverkningsrisken samt
fordringsförlustrisken täcks av en garanti. Det innebär att

2021: 1 500 enheter

Azelio får 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
Världsbanken och europeiska utvecklingsbanken för att
finansiera projekt.

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

Christopher Beaufait

Mattias Bergman

Född 1954. Styrelseordförande sedan
2011.

Född 1969. Styrelseledamot sedan
2017.

Född 1966. Styrelseledamot sedan
2017.

Utbildning

Utbildning

Utbildning

Master of Science, Industrial
Engineering and Management,
Tekniska högskolan vid Linköpings
universitet

Systemingenjör, United States Naval
Academy Chefsingenjör, Naval

Executive MBA, Copenhagen Business
School. Civilekonom, Stockholms

Nuclear Reactors, U.S. Navy.

universitet.

Andra nuvarande uppdrag

Andra nuvarande uppdrag

Andra nuvarande uppdrag

Executive Vice President och COO för
Sarcos Robotics. Styrelseledamot för
Heartland Water Technology.
Ledamot av Securrencys Advisory

CEO och styrelseledamot för BIL
Sweden Adm AB och Attaro
Consulting AB. Styrelseordförande
för Odette Sweden AB, ReformTech

Board.

Heating Holding AB och ReformTech

Styrelseordförande för IV Produkt
Aktiebolag. Styrelseledamot för Ekeby
Invest AB och Kapitalförvaltning Ekeby
AB. Styrelsesuppleant för IV Produkt
Holding AB och IV Produkt Holding
Sweden AB.

Tidigare uppdrag
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

Tidigare uppdrag

Heating Technologies AB.

Senior Vice President och President,
Asien, för Vestas. Ledande
befattninghavare för General

Tidigare uppdrag

Electric.

Vehicle Sweden 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
Christopher Beaufait innehar 115 000
aktier och 300 000
teckningsoptioner i Bolaget.

(Senaste fem åren): CEO och
styrelseledamot för National Electric

Antal aktier i företaget

Antal aktier i företaget
327 638 aktier och 940 000

Mattias Bergman innehar 7 500
aktier och 600 000

teckningsoptioner i Bolaget.

teckningsoptioner i Bolaget.
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Hicham Bouzekri

Född 1973. Styrelseledamot sedan

Kent Janér

Pär Nuder

Född 1961. Styrelseledamot sedan

2018.

2016.

Född 1963. Styrelseledamot sedan
2012.

Utbildning

Utbildning

Utbildning

Ingenjör, Electronics
communications, Ecole Mohammadia
d’Ingénieur, Marocko. M.Sc.,
University of Florida, Gainesville,
Florida, USA. PhD i elektroteknik,
Texas A&M University, College
Station, Texas, USA.

Civilekonom, Handelshögskolan i

Jur.kand., Stockholms universitet

Andra nuvarande uppdrag
Director, Forskning och utveckling,
Industriell integration för Masen.
Grundare och huvudaktieägare i
Microtronix.

Tidigare uppdrag

Stockholm

Andra nuvarande uppdrag
Styrelseledamot för Nektar Asset
Management AB, Brummer & Partners
AB, Blue Marlin AB och Eastfort Asset
Management Ltd.

Tidigare uppdrag
Styrelseordförande och
styrelseledamot för Honung AB.
Styrelseledamot för Namint AB.

Antal aktier i företaget

CEO för MASciR.

Kent Janér innehar (direkt, genom

Antal aktier i företaget

bolag och via närstående) 11 358 390
aktier och 224 551 teckningsoptioner i

Hicham Bouzekri innehar inga aktier
i Bolaget men innehar 300 000
teckningsoptioner.

Bolaget.

Andra nuvarande uppdrag
Styrelseordförande för Tapetlagret
Öbergs Färghus i Västerås Aktiebolag
och Hemsö Fastighets AB.
Styrelseledamot för Beijerinvest
Aktiebolag, Dabok AB och Dabok
Advisory AB. Styrelsesuppleant för
Dabo Idé AB.

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

Lars Thunell

Teo Jörlén

Född 1952. Styrelseledamot sedan 2010.

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2018.

Utbildning

Utbildning

Född 1984. Arbetstagarledamot,
Unionen sedan 2018.

Utbildning: Jur.kand., Stockholms
universitet

Fil.dr i Statskunskap vid Stockholms
universitet. Forskarassistent, Harvard
University, Cambridge, Massachusetts,
USA.

Utbildning

Landsort Care 3 AB och Landsort Care 4

Andra nuvarande uppdrag

Andra nuvarande uppdrag

AB. Styrelseledamot för Prior & Nilsson
Fond- och Kapitalförvaltning
Aktiebolag, Bertil Villard Holding AB,
ECODC AB, Polaris Management A/S,

Delägare i Manomotion AB.
Styrelseordförande för Björnberget
Fastighetsförvaltning AB, Jaktfågeln
Holding AB), LHT Konsult AB, LHT Invest

-

Polaris Invest II ApS, Polaris II Invest

AB och ECODC AB. Styrelseledamot för

Antal aktier i företaget

Fonden och iCoate Medtech AB.

Björnberget Residens AB, Björnberget
Drivhus AB, Björnberget Lägenheter AB,
Björnberget Produktion i Åre AB,
Björnen By AB, Åre-Svedje 1:433 AB och
Sadeln Restaurangutveckling AB.

Teo Jörlén innehar inga aktier i
Bolaget men innehar 100 000
teckningsoptioner.

Andra nuvarande uppdrag
Styrelseordförande för Strax AB,

Tidigare uppdrag
(Senaste fem åren): Delägare i och
extern firmatecknare för Advokatfirman
Vinge Aktiebolag. Styrelseordförande
för Landsort Care AB, Landsort Care 2
AB, Voddler Group AB och
Rabbalshede Kraft AB (publ).
Styrelseledamot för Gränges AB,
Mercuri International Group AB,
SamSari Aktiebolag, Auriant Mining AB
och Samsari Act Group AB.
Styrelsesuppleant för Voddler Sweden
AB, Tengroth & Co AB, Alltid Oavsett AB,
Advokat CJMGB AB och PPRD Nordic AB.

Antal aktier i företaget
Bertil Villard innehar (direkt och
genom bolag) 654 941 aktier, 301 900
teckningsoptioner och 50 000
köpoptioner utställda av Huvudägaren
i Bolaget.

Styrelsesuppleant för Sadeln
Fjällgården Linbane AB och FOLT
Holding AB.

Tidigare uppdrag
Styrelseordförande för Africa Risk
Capacity Ltd och Flexenclosure AB
(publ). Styrelseledamot för
Hermelinbacken 1 AB, Slutplattan
LEMRO 101383 AB, Slutplattan LEMRO
101407 AB, Åre-Svedje 1:401 AB,
Slutplattan PLASI 103648 AB , Standard
Chartered Bank, Kosmos Energy,
Fisterra, Global Water Development,
Access Health International och Middle
East Investment Initiative. Senior
Advisor för Blackstone och Advisor för
Africa Development Bank.

Antal aktier i företaget
Lars Thunell innehar 200 000 aktier
och 330 000 köpoptioner utställda av
Huvudägaren i Bolaget.
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Kandidatexamen i elektroteknik,
Örebro universitet. Masterexamen i
elektroteknik, Karlstads universitet.

Tidigare uppdrag
-
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Ledande befattningshavare

Jonas Eklind

Jonas Karlsson

Född 1963. CEO sedan 2015.

Född 1970. VP Projects
sedan 2017.

Utbildning
Universitetsexamen i fysik
och teknisk biologi,
Uppsala 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

Utbildning
Civilingenjörsexamen i
maskinteknik, Chalmers
Tekniska Högskola.

Andra nuvarande
uppdrag

Kennet
Lundberg

Torbjörn
Lindqvist

Född 1957. CFO sedan 2018.

Född 1969. CTO sedan 2017.

Utbildning

Utbildning

Executive MBA,

Teknisk doktorsexamen,

Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet.

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

Andra nuvarande
uppdrag

-

Styrelseledamot för och
ägare av Kennet Lundberg

Tidigare (senaste fem
åren)

AB. Styrelseledamot och
delägare i Chamber Group

-

Sweden AB, Lecka Alpha
Trading GP Ltd och Stella
Analytics Ltd.
Styrelseledamot för Lecka

Antal aktier i företaget
Jonas Karlsson innehar 5
000 aktier och 2 000 000
teckningsoptioner i
Bolaget.

Shapeline AB.
Styrelseledamot och ägare
av Deep Powder AB.
Styrelseledamot för
Cleanergy AB och Nordic
New Energy Partners

Tidigare (senaste fem
åren)

Vonni AB. CEO för
Sustainable Growth Capital
SGC AB. Styrelseledamot

Antal aktier i företaget

Antal aktier i företaget
Kennet Lundberg innehar
10 000 aktier i Bolaget.

Antal aktier i företaget
Jonas Eklind innehar 33
000 aktier och 5 232 500
teckningsoptioner i
Bolaget.
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Tidigare (senaste fem
åren)

Instalco Intressenter AB.

och styrelsesuppleant för
Dendro Fortune AB.

Andra nuvarande
uppdrag
Tidigare (senaste fem
åren)

Hasselblad Aktiebolag,
Hasselblad Aktiebolag,
Troax Group AB (publ) och

CEO och styrelseledamot
för Woodeye AB och Vita

tekniska högskola, Lunds
universitet. Andra
nuvarande uppdrag

Alpha Trading LP.
Styrelsesuppleant för
Cleanergy AB.

Vice President och CFO för
Xellia Pharmaceuticals
ApS. CFO för Real Holding i
Sverige AB (publ).
Styrelseledamot för Victor

Ekonomiska Förening.

maskinteknik, Lunds

-

Torbjörn Lindquist innehar
1 000 aktier och 2 000 000
teckningsoptioner i
Bolaget.
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Jan Svensson
Född 1971. VP Development
sedan 2017.

Utbildning
Civilingenjörsexamen i
maskinteknik, Linköpings
Tekniska Högskola.
Magisterexamen i
projektledning, Linköpings
Universitet.

Andra nuvarande
uppdrag
-

Tidigare (senaste fem
åren)
-

Antal aktier i företaget
Jan Svensson innehar 2
040 aktier och 2 000 000
teckningsoptioner i
Bolaget.

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 universitet.

Andra nuvarande
uppdrag
-

Tidigare (senaste fem
åren)
-

Antal aktier i företaget
Jonas Wallmander innehar
1 117 aktier och 2 000 000
teckningsoptioner i
Bolaget.

Andra nuvarande
uppdrag
Ensam administratör och
ägare av Lifecycle
Associates S.L.

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

Antal aktier i företaget
Ralf Wiesenberg innehar 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 elförsörjning med mer
effektiva, hållbara och pålitliga lösningar. Bolagets
samarbetspartner består av institutioner och företag som
samarbetar i 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.

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
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 nya
leverantörer för lokala inköp och produktion.
Masens forsknings- och utvecklingsplattform för termisk
solkraft är placerad i Ouarzazate i Marocko där en av
världens största solparker finns installerad med en kapacitet
om 580 MW. Sedan 2016 har Azelio tillsammans med Masen
en pilotanläggning i Ouarzazate om 13 kW. Nästa steg är att
bygga ett verifieringsprojekt med tre enheter av Azelios
system i Ouarzazate under fjärde kvartalet 2019.

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

Masdar
Masdar (Masdar Institute of Science and Technology) är
sedan 2018 Azelios forskningspartner för utveckling av
termisk energilagring. Masdar grundades 2007 i Abu Dhabi, i
samarbete med Massachusetts Institute of Technology (MIT),
som ett oberoende icke-vinstdrivande forskningsuniversitet
med inriktning på avancerad energi och hållbar teknologi.
Masdar är nu en del av Khalifa University of Science and
Technology.
En del av Masdar som är inriktat mot solenergi, Masdar
Institute Solar Platform (”MISP”), är placerat i MENAregionens epicentrum för solenergi och erbjuder möjlighet
till att demonstrera och validera system i en påfrestande
ökenmiljö. Detta tillsammans med Masdars kunskap och
erfarenhet inom termisk lagring och solenergi är en viktig
del i Azelios kommersiella utveckling.
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Datang
Datang Holdings New Energy Technologies Limited (”Datang”)
är sedan 2017 Bolagets samarbetspartner i Kina. Samarbetet
med Azelio omfattar tillverkning, installation och utveckling.
Datang är även en viktig samarbetspartner för att säkerställa
godkännanden och finansiering i Kina. Ett tydligt mål med
samarbetet är att etablera Azelios teknik i Kina för förnybar
energi och nå konkurrenskraftig kostnadsnivå genom lokal
produktion. Datang grundades 2016 och är ett kinesiskt
projektutvecklingsföretag som skiftar alltmer mot stora
anläggningar för solenergi och energilagring.

DEWA
Dubai Electricity & Water Authority (”DEWA”) är sedan 2014
Bolagets samarbetspartner i Förenade Arabemiraten. DEWA
är en av de ledande utvecklarna, projektägare och
operatörer av storskaliga solparker i Mellanöstern. DEWA
planerar att bygga en solpark med kapacitet på 5 GW före
2030, varav 1 GW redan är kontrakterad för konstruktion år
2020 bestående av 80 procent solceller och 20 procent
termisk solkraft. Sedan 2015 har Azelio tillsammans med
DEWA en pilotanläggning i Dubai om 13 kW. Azelio har
pågående diskussioner med DEWA med målsättning om att
bygga en demonstrationsanläggning med Azelios teknik för
termisk energilagring.
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Azelios marknad
Marknadsutveckling

Det stora värdet av CSP-teknologi
bygger på dess förmåga att integrera
kostnadseffektiv lagringsteknologi

Marknaden för förnyelsebar energi växer snabbt. Den
främsta anledningen är teknikutvecklingen som gör
lösningarna mer kostnadseffektiva, och därav successivt mer
konkurrenskraftiga på marknaden. En utmaning för
förnyelsebara alternativ inom elproduktion är att många
etablerade lösningar förlitar sig till källor med ojämn
produktion, d vs. källor som är beroende av att solen lyser
eller att vinden blåser. Det gör att tillförlitligheten blir
bristfällig och fossila alternativ behöver användas som
baskraft för stadig produktion dygnet runt. För att utgöra ett
fullgott alternativ till fossila källor krävs långtidslagring av
förnyelsebar energi för kostnadseffektiv produktion av
hållbar el under dygnets alla timmar.
Då en stor del av världens befolkning saknar tillgång till ett
elnät eller har en opålitlig elnätskoppling behövs
distribuerade och styrbara alternativ som kan fungera i

Positionering

mindre lokalt elnät, så kallade mikrogrid, eller som
decentraliserade lösningar, d vs. off-grid. Azelio utgör inom
dessa system ett kostnadseffektivt och miljömässigt
alternativ för distribuerad och hållbar baskraft, som annars

Inom CSP-industrin finns etablerad teknologi och
befintliga installationer i storleken 100 MW och uppåt,
och drivs vanligtvis med en ångturbin. Dessa
installationer är kopplade till elnät och ersätter fossila
kraftverk. Marknadssegmentet under 100 MW inom

består av dieselgeneratorer.

solrika regioner som saknar eller har svag
elnätskoppling med krav på stabil elförsörjning, så som
sjukhus, fabriker, mindre samhällen, hotell, köpcenter,

Koncentrerad solenergi
Azelio riktar sig inledningsvis mot geografier med goda
solförhållanden för att koncentrera och lagra solenergin i
form av termisk energi för omvandling till elektricitet. Dessa
områden utgör även den största avsaknaden av elnät och
svag elnätskoppling. Industrin för koncentrerad solenergi

jordbruk, gruvor, etc., förlitar sig idag på
dieselgeneratorer. Det här är Azelios målsegment, att
med ett betydligt mer kostnadseffektivt och hållbart
alternativ ersätta stora delar av dieselgeneratorerna. Det

(CSP – Concentrated Solar Power) växte under 2018 med 12 %
i installerad kapacitet. Stora insatser gjordes inom forskning
och utveckling av CSP-teknologi för att öka effektiviteten,
minska kostnader och ta fram nya lagringsteknologier. Det

finns ett fåtal andra bolag globalt som officiellt uttalat
samma målsegment och som i dagsläget befinner sig i
en utvecklingsfas.
För ytterligare information om målmarknader, se
hemsidan: https://www.azelio.com/solutions/targetmarket/

stora värdet av CSP-teknologi bygger på dess förmåga att
integrera kostnadseffektiv lagringsteknologi och kan även
komplettera andra förnybara energikällor, som t ex. solceller
eller vindkraft som stundtals överproducerar elektricitet och
saknar förmågan att utgöra en baskraft. Denna möjlighet
lyftes bland annat fram under SolarPaces konferens i
Marocko i oktober 2018, och har utvecklats till en tydlig trend
inom forskning och utveckling inom solenergi.
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Azelio som
investering
Stor outnyttjad marknad
Betydande förväntad tillväxt
Tillgång till pålitlig, hållbar och kostnadseffektiv elektricitet
är avgörande för utveckling av samhällen med bland annat
industriell etablering och en fungerande infrastruktur. Över 1
miljard människor inom världens solbältesregioner saknar
idag tillgång till elektricitet och endast i Afrika saknar 65
procent av befolkningen tillgång till ett tillförlitligt elnät. Ett
opålitligt elnät påverkar inte bara hushållen, utan även
sjukhus, fabriker, telekomsystem, statsbyggnader etc. Det
alternativ som finns i dagsläget är dieselgeneratorer som
både är dyra och orsakar höga mängder utsläpp.

Banbrytande lösning för distribuerad hållbar el vid
behov med överlägsen prestanda
Azelio har utvecklat en skalbar och mycket kostnadseffektiv
lösning för lagring av termisk energi med produktion av
hållbar elektricitet där den behövs och när den behövs
under dygnets alla timmar, som del av en mikrogrid eller
som en fristående lösning, d vs off-grid. En lösning som
öppnar möjligheter för samhällen och hundratals miljoner
människor att utvecklas ekonomiskt och hållbart. Azelios
lösning producerar hållbar el dygnet runt till en betydligt
lägre kostnad än övriga lösningar på marknaden för
distribuerad elproduktion.

Högkvalitativ utveckling och tillverkning, redo för
höga volymer

Den årliga

Azelios produktionsenhet i Uddevalla förvärvades från Volvo
Cars 2013. Med industriell volymproduktion av komponenter
och med underleverantörer från bland annat bilindustrin

produktionskapaciteten, med

kan Azelio hålla en låg produktionskostnad och hög
effektivitet i hela processkedjan. Den årliga
produktionskapaciteten, med befintlig produktionslina, är 23
000 motorenheter per år men kan inom nuvarande

motorenheter per år men kan inom

befintlig produktionslina, är 23.000
nuvarande anläggning skala upp till
46.000 enheter årligen vid behov

anläggning skalas upp till 46 000 enheter årligen vid behov.

Starkt team på plats, redo för den globala
marknaden
Azelio har en stark organisation med erfarenhet från bland
annat fordon, flyg och förnyelsebar energi. Utvecklingen sker
i nära samarbete med ledande globala aktörer inom
energisektorn samt med framstående forskningsinstitut, som
KTH, Chalmers och Khlifa University.
Med ett globalt nätverk av starka och etablerade partner i
kombination med en stor mängd potentiella kunder, som
framförallt tillkommit efter bolagets publika
teknologidemonstration i juni 2018, är företaget väl förberett
för en kommersiell etablering.
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Aktiens utveckling
Första handelsdag, 10 december 2018, handlades
aktien för 22 kronor per aktie. Vid periodens utgång,
31 december 2018, handlades aktien för 12,24 kr per
aktie, en nedgång av 9,76 kr.

Aktiekapital
Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid perioden
utgång till 21 174 tkr bestående av 42 347 495 aktier.

Största aktieägare över 10%
Namn
Blue Marlin AB / Kent Janér
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Azelio grundades 2008 och har sitt huvudkontor i Göteborg,
med utveckling i Göteborg och Åmål, produktion i Uddevalla
samt internationella kontor i Spanien, Marocko och Kina.
Azelio erbjuder ett system med Stirlingbaserad elproduktion
med termisk energilagring. Systemet inriktas initialt till
kunder som bygger projekt kring solbältet med installationer
mellan 500 kW och 20 MW, i nästa steg upp till 100 MW.
Systemet är utvecklat för lokal elproduktion med lagring av
termisk energi i en aluminiumlegering som närsomhelst kan
omvandlas till el, med kapacitet för dygnets samtliga timmar.
Tekniken är väl lämpad för områden som idag sak§nar
tillgång till ett elnät eller inte har tillförlitliga elnät.
Segment för små och medelstora distribuerade installationer
med långa lagringstider saknar idag hållbara och
kostnadseffektiva lösningar på den globala
energimarknaden.
Bolagets initiala målmarknad är MENA-regionen
(Mellanöstern och Nordafrika). Azelio har varit verksamt i
regionen under flera år och etablerat strategiska
partnerskap med ledande aktörer inom forskning, utveckling
och affärsutvecklingen. Bolagets erfarna samarbetspartners
utgörs bland annat av Moroccan Agency for Sustainable
Energy (”Masen”) i Marocko och Masdar Institute of Science
and Technology (”Masdar”) i Abu Dhabi.

Styrelsen i Azelio AB
Styrelsen består av nio ordinarie ledamöter, en ny ledamot
tillkom på den årliga bolagsstämman i juni och en ledamot
tillkom på en extra bolagsstämma i november. Dessutom
ersattes i maj tidigare arbetstagarrepresentant av annan
anställd. De ordinarie ledamöterna är Bo Dankis
(ordförande), Bertil Villard, Pär Nuder, Kent Janér, Mattias
Bergman, Christopher Beaufait, Hicham Bouzekri (från årlig
bolagsstämma och framåt), Lars Thunell (från extra

Tekniken är väl lämpad för
områden som idag saknar tillgång till
ett elnät eller inte har tillförlitliga
elnät

bolagsstämma och framåt), Gustav Bos
(arbetstagarrepresentant fram till maj) samt Teo Jörlén
(arbetstagarrepresentant från maj och framåt). Styrelsen har
under 2018 hållit 21 styrelsemöten.

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

ÄGARANDEL %
22 %
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Utveckling av företagets verksamet, resultat och ställning
KONCERNEN, SEK

2018

2017

2016

2015

Nettoomsättning

1 941 601

2 920 586

3 665 335

6 781 059

-91 845 266

-97 443 281

-107 740 029

-91 131 598

645 644 008

286 793 967

230 996 952

199 684 153

87%

83%

57%

77%

2018

2017

2016

2015

1 941 601

2 920 586

3 665 335

6 781 059

Årets resultat

-96 092 507

-94 230 036

-105 115 588

-92 178 732

Balansomslutning

644 294 285

289 824 326

236 902 364

202 585 399

88%

85%

58%

78%

Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet %

Definitioner: se not 32
MODERFÖRETAGET, SEK
Nettoomsättning

Soliditet %

Definitioner: se not 32

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Utökat samarbete med Masen
I början av 2018 skrev Azelio (dåvarande Cleanergy) ett fördjupat samarbetsavtal med Marockanska statliga
MASEN (Moroccan Agency for Sustainable Energy) inom produktutveckling, verifiering och
kommersialisering.

Kraftigt övertecknad riktad emission och byte av namn
I juni tog Azelio in en kraftigt övertecknad riktad emission om 105 miljoner kronor. Bolaget bytte även namn
från Cleanergy till Azelio för att stärka sin unika position på den globala marknaden där flera bolag
existerar med namnet Cleanergy eller mycket liknande.

Demonstration av lagringslösningen
I slutet av juni gjorde Azelio en publik demonstration av lagringslösningen i Azelios utvecklingsfaciliteter i
Åmål med ett mycket gott resultat. Demonstratonseventet var välbesökt av både befintliga ägare och media.
Efter demonstrationen i juni har förfrågningar om Azelios unika lösning inkommit från totalt 52 länder med
110 projekt till ett potentiellt ordervärde om 50 miljarder kronor.
För att hantera dessa förfrågningar samt leda affären framåt har Azelio bland annat anställt Dr. Ralf
Wiesenberg som VP Business Development. Med sina 22 år inom energibranschen och 10 år inom
koncentrerad solenergi och termisk lagring bidrar Ralf med stor erfarenhet till Azelios globala ansats och
kommersiella utveckling.

Listade på Nasdaq Firsth North
Den 10:e december noterades Azelio på Nasdaq First North, trots en period av stor osäkerhet på börsen.
Emissionen i samband med noteringen gav ett kapitaltillskott på 242 miljoner kronor före
emissionskostnader. Noteringen innebar även ca 2 200 nya ägare i bolaget och ett flertal starka och
långsiktiga institutionella ägare.
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Förväntad framtida utveckling
Den makroekonomiska situationen fortsätter utvecklas mot
en mer hållbar framtidssäkring med allt mer
konkurrenskraftiga hållbara alternativ och begränsade
fossila alternativ. Senast med en alarmerande IPCC-rapport
under andra halvan av 2018 som tydliggjorde behovet av en
mycket snabb omställning från fossilt till förnybart.
Tillgången till elektricitet som en förutsättning för
samhällsutveckling har konkretiserats av IEA (International
Energy Agency), genom att kvantifiera investeringsbehovet
för universell tillgång till elektricitet 2030.
Investeringsbehovet uppgår till 391 miljarder USD, vilket
innefattar en kraftig investering i ”mikrogrid-” och ”off-grid”lösningar”. Befintliga distribuerade lösningar har olika
hållbara intermittenta installationer, som solpaneler och
vindkraft, men kräver en pålitlig baskraft. Denna baskraft
utgörs idag av dieselgeneratorer. För att göra dessa
distribuerade nät hållbara krävs långtidslagring och
kostnadseffektiv elproduktion, vilket är lösningen som Azelio
erbjuder, en hållbar distribuerad baskraft.

Azelios plan för marknadslansering med första kommersiella installationen 2020

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av

tidigare versioner. Däremot har utrangeringar i lager löpande

aktiverade utvecklingskostnader och lager förutsätter att den
affärsplan som tagits fram följs. Styrelsen bedömer att de
förväntade framtida försäljningsvolymerna är så pass
omfattande att de diskonterade kassaflödena från dessa med

gjorts för de delar som varit unika för tidigare versioner av
produkterna.
Styrelsen fattade beslut på bolagstämmans bemyndigande
om att genomföra en nyemission i samband notering på
Nasdaq First North i slutet den 10:e december 2018. Bolaget

god marginal kan rättfärdiga nuvarande värderingar. Styrelsen
bedömer att sannolikheten är god att genomföra
affärsplanen och att aktiverade utvecklingskostnader
sannolikt kommer att leda till framtida ekonomiska fördelar.

tillfördes i samband med noteringen 242 miljoner kronor före
emissionskostnader. Styrelsens uppfattning är att
nyemissionen säkerställer kapitalbehovet i enlighet med

Av bolagets aktiveringar av utvecklings-kostnader har dessa
gjorts inom olika teknologier. Samtliga är dock kopplade till

upprättad affärsplan och likviditetsplan under 12 månader
från noteringen. Styrelsen planerar för en nyemission tidigast

Stirling-motorn och energilagret, vilka är de teknologier som
bolaget byggt sin verksamhet på. Utvecklandet av gasmotorn
har enligt styrelsen varit en förutsättning för nuvarande

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

motor, till följd av tekniska synergier. Till följd av det nära
sambandet mellan de tekniska lösningarna avgränsas inte
maskinerna som separata kassagenererande enheter. Motorn
är en vidareutveckling av tidigare teknologi och därmed har

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

inga nedskrivningar gjorts avseende utvecklingskostnader för
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Av redovisningsprincipen gällande fortsatt drift (”fortlevnadsprincipen”) enligt Årsredovisningslagen följer att det är ett

föreligger när det gäller att uppskatta tids- och
kostnadsåtgång för att genomföra fullskalig

grundläggande antagande bland annat för värderingen av ett

kommersialisering och industrialisering av bolagets produkt.

bolags tillgångar. Vad beträffar aktiverad utveckling föreligger
vidare antaganden om erforderlig finansiering av den
fortsatta utveckling som krävs liksom kommersiell realisering.

Detta har beaktats i bolagets planering och prognoser genom
att styrelsen arbetar aktivt utifrån alternativa scenarion och
har en beredskap för att hantera denna typ av utmaningar.

Därmed följer naturligt att en värdering som görs utan dessa
antaganden, hade medfört en annan värdering av bolagets
tillgångar. Styrelsen ställer sig bakom nyss nämnda
antaganden och bedömer att erforderliga förutsättningar är

Detta inbegriper olika finansieringslösningar och en
flexibilitet i utvecklingsplanerna. Därmed bedöms inte
bolagets fortlevnad vara hotad under 2019.

för handen. Styrelsen är medveten om att osäkerhetsfaktorer

Forskning och utveckling
Forskning och utveckling är en central del av Azelios verksamhet och där Stirlingmotorn utgör grunden i
Bolagets system. Stirlingmotorn är utvecklad för kommersiell tillämpning medan delsystemet för termisk
energilagring bevisats i demonstrationsanläggning men ännu inte tillämpats kommersiellt.
Azelios forskning och utveckling bedrivs i Åmål och Göteborg. I Åmål sker utveckling av Stirlingmotorn och
mjukvara samt tester av både delsystem och hela system i Bolagets testanläggningar och sollaboratorium.
Utveckling av termisk energilagring och solkoncentratorer sker i både Åmål och Göteborg. Merparten av
utvecklingen sker internt med externa samarbetspartners för utveckling eller förbättring av specifika
komponenter.

Azelios pågående utveckling avser främst systemets tre delsystem:
STIRLINGMOTORN: effektivitetsförbättringar av Stirlingmotorn för optimal anpassning till termisk energilagring. Öka
verkningsgraden ytterligare samt minska tillverkningskostnaden;
TERMISK SOLKRAFT: vidareutveckla solkoncentratorer anpassade för Bolagets system;
TERMISK ENERGILAGRING: utveckla design från prototypnivå till produktionsnivå
Azelio har ett antal pilot- och forskningsinstallationer runt om i världen. Totalt har 172 Stirlingmotorer
driftsatts av Azelio sedan 2012, i Förenade Arabemiraten, Marocko, Kina, Spanien, Portugal och Sverige. Alla
är inte i drift i dagsläget men har bidragit till utvecklingen av vad produkten är idag.

Marknad och kunder
Azelios initiala målmarknad är initialt regioner i och kring
solbältet med slutanvändare som saknar tillgång till ett
elnät eller en tillförlitlig nätkoppling och tvingas att
använda kostsam lokal elproduktion med dieselgeneratorer
för en kontinuerlig elförsörjning. Det kan till exempel vara

Azelio kan erbjuda en
kostnadseffektiv och hållbar lösning
för lokal elproduktion dygnet runt

samhällen, fabriker, sjukhus, industriparker, etc. Azelio kan
erbjuda en kostnadseffektiv och hållbar lösning för lokal
elproduktion dygnet runt som del av en mikrogrid eller som
en fristående lösning, vilket är en stark drivkraft för att byta
från dieselgeneratorer till Azelios system. Nedan illustreras
kundexempel med en elnätsoperatör och en industriell
aktör.
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Kundexempel – Elnätsoperatör för små lokala elnät
Kunden är ett energibolag som driver ett litet lokalt elnät och säljer el till lokalsamhället och industrier
Azelio erbjuder kunden en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för lokal elproduktion dygnet runt
Genom att byta från dieselgenerator till Azelios system kan kunden öka kassaflödet med mer än 6 miljoner EUR per år
och återbetala investeringen efter fem år
ELNÄTSOPERATÖR FÖR SMÅ LOKALA ELNÄT

DIESELGENERATOR

AZELIO

33 960 MWh

33 960 MWh

8 693 835 EUR

8 693 835 EUR

878 166 EUR

734 000 EUR

7 804 468 EUR

-

Räntekostnad (60% lånefinansiering till 6% ränta)

198 000 EUR

1 222 488 EUR

Kassaflöde

-186 799 EUR

6 737 347 EUR

Investering/ MW

1 100 000 EUR

6 791 600 EUR

Total projektinvestering

5 500 000 EUR

33 958 000 EUR

-

5 år

Årlig produktion (5MW anläggning med 78% kapacitet)
Intäkter (256 EUR/MWh elpris)
Produktionskostnad (exklusive bränslekostnad)
Bränslekostnad (Diesel, 0,92 EUR/liter)

Återbetalningstid

Kundexempel – Industriell aktör självförsörjande på el
Kunden är en industriell aktör som producerar el för egen användning
Azelio erbjuder kunden en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för lokal elproduktion dygnet runt
Genom att byta från dieselgenerator till Azelios system kan kunden uppnå kostnadsbesparingar om mer än 5 miljoner
EUR per år
INDUSTRIELL AKTÖR SJÄLVFÖRSÖRJANDE PÅ EL
Årlig produktion (5 MW anläggning med 78% kapacitet)
LCOE (EUR/MWh)
Total elkostnad
Total kostnadsbesparing
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DIESELGENERATOR

AZELIO

33 960 MWh

33 960 MWh

256 EUR

107 EUR

8 693 835 EUR

3 646 317 EUR

-

5 047 518 EUR

ÅRSREDOVISNING 2018 - FINANSIELL INFORMATION - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Hållbarhet
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete skall vara en naturlig del i vår verksamhet för att uppnå effektivitet och
kvalitet. För oss på Azelio innebär detta att vi aktivt arbetar med att minimera riskerna för arbetsskador,
olycksfall och tillbud samt arbetar med aktiviteter som befrämjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och
effektivitet. Ett steg i detta är ett löpande arbete med våra processer som syftar till att främja
medarbetarnas vardag för att kunna fokusera på rätt uppgifter. Alla personalledande chefer utbildas inom
Arbetsmiljö och Psykosocial arbetsmiljö (AFS 2015:4). Behovet av utbildning inom arbetsmiljö ser vi över
löpande.
Lagstiftning och partsöverenskommelser är minimikrav. Det ligger i Azelios intresse att upprätthålla högre
standard än detta. Vi ser det som en lönsam investering för framtiden där hög arbetsmotivation och låg
sjukfrånvaro är de direkta vinsterna. Vi har tecknat en sjukvårdsförsäkring för våra anställda med tillgång
till snabbt stöd och specialistvård. Azelio är anslutet till Teknikföretagen och har kollektivavtal med
Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer och IF Metall.
Azelio ska vara en attraktiv och utvecklande arbetsplats för både kvinnor och män och vi arbetar för att alla
arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män. Lönekartläggningen 2018 avseende jämförelser av arbeten
som är att betrakta som lika eller likvärdiga visade inte några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och
män. Vi ska som arbetsgivare bedriva ett målinriktat arbete för att främja jämställdhet och mångfald. Detta
innebär att vi ska förebygga och motverka diskriminering, tillvarata allas kompetens och respektera
olik¬heter oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, religion eller annan trosuppfattning,
funktionshinder, könsöverskridande identitet eller sexuell läggning.
Vi utvärderar alla våra leverantörer enligt Azelio Ethics standard.

Medarbetare
Förmågan att attrahera och behålla medarbetare är en stark
konkurrensfördel, då bristen på rätt kompetens är en av de
största utmaningarna för företagens framgång och tillväxt.
Azelio har under 2018 rekryterat in ett flertal
nyckelkompetenser till verksamheten som är av stor vikt i
enlighet med målen i affärsplanen. Från 61 anställda i juni
2018 hade Azelio ca 80 anställda 31:a december 2018, samt
en ökning av ca 20 heltidskonsulter.
Azelio arbetar för att motverka diskriminering och
trakasserier och verkar för ökad jämställdhet. Bolaget har
fortsatt att eftersträva en bra balans mellan ålder, kön och
etnicitet. Av de 21 medarbetare som startade under 2018 är 6
kvinnor, och ytterligare 5 kvinnor startar under första
kvartalet 2019, vilket är en ökning med 55 %.
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Koncernens nyckeltal
JAN–DEC 2018

JAN–DEC 2017

1 942

2 921

Rörelseresultat, tkr

-91 959

-95 645

Årets resultat, tkr

-91 845

-97 443

-0,77

-0,77

561 876

237 146

87%

83%

-36 015

-83 876

Nettoomsättning, tkr

Resultat per aktie, kr
Eget kapital, tkr
Soliditet, %
Kassaflöde från den löpande verksamheten, tkr

Mål
Azelio har som målsättning att tillhandahålla förnybar
elektricitet till låg kostnad genom energilagring och
distribution vid behov. Bolaget ska erbjuda det mest
kostnadseffektiva alternativet för styrbar och distribuerad
elproduktion och vara bidragande till utvecklingen mot att
förnybar energi ska utgöra en majoritet av den framtida
globala energimixen.

För att uppnå ovanstående har Bolaget följande
målsättning för 2019 till 2021:
2019
Tecknat avtal med partner/samordnare på
prioriterade marknader
Installation och driftsättning av verifieringsprojekt i
Marocko
2020
Verifieringsdata presenterad från verifieringsprojekt i
Marocko
Första kommersiella order för ett mindre projekt
Installation och driftsättning av verifieringsprojekt
för produktion

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
enligt miljöbalken

2021
Verifieringsdata presenterad från verifieringsprojekt
för produktion
Påbörjad volymproduktion
Installation och driftsättning av första kommersiella

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

projektet
Produktionskapacitet på 5 000 system per år och

MODERFÖRETAGET
Ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
enligt miljöbalken har bedrivits under

skift

räkenskapsåret.

Produktionsmål
Azelio har följande mål för årlig produktion av Stirlingmotorer:
2021: 1 500 enheter
2022: 6 000 enheter
2023: 17 000 enheter
2024: 35 000 enheter
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Eget kapital - koncernen
Övrigt tillskjutet
2018-12-31
Ingående balans

Bal.res. inkl årets

Aktiekapital

kapital

Omräkningsreserv

resultat

Summa eget kapital

9 753 337

890 604 593

-249 798

-662 962 496

237 145 637

-91 845 266

-91 845 266

Årets resultat
Förändring direkt mot eget
kapital
Omräkningsdifferens

-91 027

-91 027

Transaktioner med ägare
Nyemission

11 420 411

401 366 203

3 279 939

416 066 553

-

600 200

600 200

3 880 139

416 575 726

-750 927 623

561 876 096

Sålda teckningsoptioner
Summa

11 420 411

401 366 203

Vid årets utgång

21 173 748

1 291 970 796
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Eget kapital - moderföretaget
2018-12-31

Ingående balans

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Fond för

Bal.res. inkl årets

Aktiekapital

utvecklingsutgifter

Överkursfond

resultat

Summa eget kapital

9 753 337

157 251 736

890 604 593

-810 910 083

246 699 584

-96 092 507

-96 092 507

401 366 203

3 279 939

416 066 553

-

-

600 200

600 200

-

401 366 203

3 880 139

416 666 753

-65 038 818

0

Årets resultat
Transaktioner med ägare
Nyemission

11 420 411

Sålda teckningsoptioner
Summa

11 420 411

Omföring mellan poster i
eget kapital
Omföring

65 038 818

Summa
Vid årets utgång

-

65 038 818

-

-65 038 818

0

21 173 748

222 290 554

1 291 970 796

-968 161 269

567 273 830

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 323 809 528, disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning

323 809 528

Summa

323 809 528

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i kr
Nettoomsättning

Not

2018

2017

3

1 941 601

2 920 586

66 391 826

72 980 110

2 007 450

2 701 203

70 340 878

78 601 899

-7 757 626

-9 293 443

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

5

-65 820 546

-81 383 497

Personalkostnader

6

-72 960 581

-68 310 464

-15 546 330

-15 193 785

-214 670

-65 237

7

-91 958 874

-95 644 527

9

-

37 614

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

402 765

462 429

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-289 157

-2 298 798

-91 845 266

-97 443 281

-

-

Årets resultat

-91 845 266

-97 443 281

Hänförligt till Moderföretagets aktieägare

-91 845 266

-97 443 281

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

12
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Balansräkning - koncernen
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

13

291 223 681

237 599 827

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång

14

1 353 008

–

292 576 689

237 599 827

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet

15

986 896

1 218 298

Inventarier, verktyg och installationer

16

6 797 711

9 670 103

7 784 607

10 888 401

300 361 296

248 488 228

8 809 495

11 090 584

Färdiga varor och handelsvaror

617 550

3 528 945

Förskott till leverantörer

178 631

1 605 582

9 605 676

16 225 111

69 008

1 208 088

Aktuell skattefordran

918 985

714 955

Övriga fordringar

336 024

1 060 970

3 156 931

1 077 072

4 480 948

4 061 085

331 196 088

18 019 543

331 196 088

18 019 543

345 282 712

38 305 739

645 644 008

286 793 967

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

21 173 748

9 753 337

1 291 970 796

890 604 593

-340 825

-249 798

Balanserat resultat inkl årets resultat

-750 927 623

-662 962 495

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

561 876 096

237 145 637

Summa eget kapital

561 876 096

237 145 637

–

71 287

–

71 287

22 850 339

22 990 094

22 850 339

22 990 094

–

218 010

Leverantörsskulder

34 331 801

5 308 591

Övriga skulder

8 828 305

10 189 640

17 757 466

10 870 709

60 917 572

26 586 950

645 644 008

286 793 968

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

19

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Omräkningsreserv

Avsättningar
Övriga avsättningar

21

Långfristiga skulder

22

Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - koncernen
Belopp i kr

2018

2017

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

28

-91 845 235

-97 446 976

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

30

18 627 658

15 405 094

-73 217 577

-82 041 882

-226 855

-217 066

-73 444 432

-82 258 948

3 531 803

-622 000

-257 027

3 667 423

34 154 223

-4 662 271

-36 015 433

-83 875 796

-1 108 322

-6 276 551

-66 391 826

-73 004 426

–

–

-67 500 149

-79 280 978

416 066 553

205 731 454

600 200

–

–

–

-139 755

-45 170 195

416 526 998

160 561 259

Årets kassaflöde

313 011 417

-2 595 515

Likvida medel vid årets början

18 019 543

20 858 948

165 127

-243 890

331 196 088

18 019 543

Betald inkomstskatt
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
Kassaflöde från den löpande verksamheten

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

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoptionsprogram
Upptagna lån
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut
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Resultaträkning - moderföretaget
Belopp i kr
Nettoomsättning

Not

2018

2017

3

1 941 601

2 920 586

66 391 826

72 980 110

2 007 450

2 701 203

70 340 878

78 601 899

-7 757 626

-9 293 443

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

5

-64 719 796

-79 645 741

Personalkostnader

6

-69 769 812

-65 664 336

-15 529 900

-15 169 492

-214 670

-65 237

7

-87 650 926

-91 236 350

Resultat från andelar i koncernföretag

8

-6 864 576

-1 150 063

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är

9

-1 683 094

37 614

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

10

395 246

446 490

Räntekostnader och liknande resultatposter

11

-289 157

-2 327 727

Resultat efter finansiella poster

-96 092 507

-94 230 036

Resultat före skatt

-96 092 507

-94 230 036

-

-

-96 092 507

-94 230 036

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

anläggningstillgångar

Skatt på årets resultat

12

Årets resultat
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i kr

Not

2018-12-31

2017-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

13

291 223 681

237 599 827

Pågående investering i immateriell anläggningstillgång

14

1 353 008

–

292 576 689

237 599 827

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet

15

986 896

1 218 298

Inventarier, verktyg och installationer

16

6 796 335

9 652 959

7 783 231

10 871 257

50 001

5 513 475

50 001

5 513 475

300 409 921

253 984 559

8 809 495

11 090 584

Färdiga varor och handelsvaror

617 550

3 528 945

Förskott till leverantörer

178 631

1 605 582

9 605 676

16 225 111

69 008

1 208 088

–

1 645 282

Aktuell skattefordran

918 985

714 955

Övriga fordringar

188 983

941 844

3 040 782

859 632

4 217 757

5 369 801

330 060 931

14 244 855

330 060 931

14 244 855

Summa omsättningstillgångar

343 884 364

35 839 767

SUMMA TILLGÅNGAR

644 294 285

289 824 326

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

17

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

18

Kassa och bank
Kassa och bank
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2018-12-31

2017-12-31

21 173 748

9 753 337

222 290 554

157 251 736

243 464 303

167 005 073

Överkursfond

1 291 970 796

890 604 593

Balanserat resultat

-872 068 761

-716 680 047

-96 092 507

-94 230 036

323 809 528

79 694 510

567 273 830

246 699 584

–

71 287

–

71 287

22 850 339

22 990 094

22 850 339

22 990 094

–

218 010

Leverantörsskulder

34 331 801

5 308 591

Övriga skulder

2 080 849

3 666 053

17 757 466

10 870 708

54 170 116

20 063 362

644 294 285

289 824 326

Eget kapital

19

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Årets resultat

Avsättningar
Övriga avsättningar

21

Långfristiga skulder

22

Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

23

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i kr

Not

2018

2017

Resultat efter finansiella poster

28

-96 092 507

-94 230 036

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

30

27 158 898

16 530 845

-68 933 609

-77 699 191

-226 855

-217 066

-69 160 464

-77 916 257

3 531 803

-622 000

-396 420

1 909 659

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

34 198 980

-9 462 583

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-31 826 101

-86 091 181

-1 091 892

-6 276 551

-66 391 826

-72 980 114

-1 401 103

-1 150 063

-68 884 821

-80 406 728

416 066 553

205 731 454

600 200

–

–

–

-139 755

-45 170 196

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

416 526 998

160 561 258

Årets kassaflöde

315 816 075

-5 936 651

14 244 855

20 181 506

330 060 931

14 244 855

Den löpande verksamheten

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

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

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Teckningsoptionsprogram
Upptagna lån
Amortering av lån

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Not 1 - Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som

Internt upparbetade immateriella

koncernen utom i de fall som anges nedan under avsnittet

tillgångar

”Redovisningsprinciper i moderföretaget”.

Nyttjandeperiod

Balanserade utgifter för utveckling och

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med

5 år

liknande arbeten

tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till

Materiella anläggningstillgångar

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar

Immateriella tillgångar

och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till

Utgifter för forskning och utveckling

förvärvet.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas

Tillkommande utgifter

aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång
när samtliga nedanstående förutsättningar är uppfyllda:

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas

- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas

anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.

som kostnader när de uppkommer.

- Avsikten är att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången och att använda eller sälja den.

Avskrivningar

- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade

immateriella anläggningstillgången.

förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.

in i tillgångens redovisade värde.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade

Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången

Nyttjandeperiod

kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska

Nedlagda utgifter på annans fastighet

8 år

och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att

Inventarier, verktyg och installationer

3-8 år

använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

Nedskrivningar - materiella och
immateriella anläggningstillgångar
samt andelar i koncernföretag

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella
anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförligtligt sätt.
Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.

Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation
på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell

Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens

anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt hänförbara

återvinningsvärde.

utgifter (t.ex. material och löner).

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med

oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för

avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid
beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de

tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp

framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i

räknas in i anskaffningsvärdet.

den löpande verksamheten samt när den avyttras eller

Indirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en

utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före

Avskrivningar

skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i

pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En
tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg till

resultaträkningen.

grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste
nedskrivningen har förändrats.

37

ÅRSREDOVISNING 2018 - FINANSIELL INFORMATION - NOT 1 - REDOVISNINGSPRINCIPER

För dessa varor görs en manuell genomsnittsberäkning för

Leasing

att fastställa lägsta värdet, till vilket varorna tas upp i

Leasetagare

redovisningen. I de fall relevanta inköpspriser saknas
används standardpriset vid bestämmande av LVP.

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller
operationella leasingavtal. Ett finansiellt leasingavtal är ett

Finansiella tillgångar och skulder

leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är
förknippade med att äga en tillgång i allt väsentligt överförs

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån

från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt

anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt

Värdering av finansiella tillgångar

leasingavtal.

Finansiella tillgångar värderas vid första

Inga finansiella leasingavtal finns i bolaget.

redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive

Operationella leasingavtal

eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive

förvärvet av tillgången.

förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster
som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första
redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet

över leasingperioden.

och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Utländsk valuta

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp
som beräknas inflyta.

Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första

balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om

redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för

utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella
uppskrivningar.

Icke-monetära poster som värderas till verkligt värde i

Ersättningar till anställda

utländsk valuta ska räknas om till valutakursen den dag då
det verkliga värdet fastställdes. Andra icke-monetära poster

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till
ett annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och

räknas inte om utan redovisas till kursen vid
anskaffningstidpunkten.

företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller
omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen

när avgiften är betald. Storleken på den anställdes
ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de

det räkenskapsår de uppkommer.

avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som
avgifterna ger.

Varulager

Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som

Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet

kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

och nettoförsäljningsvärdet. Därtill har avsättning till

Avsättningar

inkurrans gjorts.
Nettoförsäljningsvärdet beräknas utifrån genomsnittligt
anskaffningspris i form av ett beräknat standardpris då detta

En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har
en legal eller informell förpliktelse till följd av en inträffad

bedöms vara det bästa sättet att få fram korrekt data för

händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser

värderingen av lagret.

krävs för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.

Standardpriset tas fram genom en utarbetad prismodell som
beaktar bl a. inköpspris, valutakurser, kvantiteter och
återanskaffningsvärde.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den

I vissa fall görs större omarbetningar eller anpassningar av

för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna
omprövas varje balansdag.

bästa uppskattningen av det belopp som kommer att krävas

en vara. Anskaffningsvärde och netttoförsäljningsvärdet är i
regel svårt att fastställa för dessa specialanpassade artiklar.
I egentillverkade halv- och helfabrikat består
anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och de
indirekta kostnader som utgör mer än en oväsentlig del av
den sammanlagda utgiften för tillverkningen.
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Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller

Eventualförpliktelser

indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat

En eventualförpliktelse är:

sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande

- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser

inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska

och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en eller

fördelar.Redovisningen av rörelseförvärv bygger på

flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller

enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per
den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande.

- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser,

Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den

men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom

förvärvade enheten som en redovisningsenhet.
Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla

det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att
krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda
dotterföretag.

Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för
sådana garantier, ekonomiska åtaganden och eventuella

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan

förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda

Intäkter

tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder

Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit

direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell

eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som

tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga
värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av

erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder

samt emitterade eget kapitalinstrument, utgifter som är

samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till

Försäljning av varor

verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det
förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara

Offentliga bidrag

tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill

Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på
framtida prestation redovisas som intäktnär villkoren för att

eller negativ goodwill.
Ingen koncernintern handel har förekommit under

få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat

innevarande år.

med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när

Redovisningsprinciper i
moderföretaget

prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan
villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts,
redovisas bidraget som en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till
anläggningstillgångar

Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer

Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i

Utländsk valuta

med de ovan angivna redovisningsprinciperna i
koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

balansräkningen genom att bidraget reducerar tillgångens

En valutakursdifferens som avser en monetär post som utgör

redovisade värde.

en del av moderföretagets nettoinvestering i en

Koncernredovisning

utlandsverksamhet och som är värderad utifrån
anskaffningsvärde redovisas i resultaträkningen om

Dotterföretag

differensen uppstått i moderföretaget.

Koncernbidrag och aktieägartillskott
Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier
eller andra egetkapitalinstrument erhållits i utbyte redovisas
i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade
värde.
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Not 2 Viktiga uppskattningar och bedömningar för
redovisningsändamål
I samband med upprättandet av de finansiella rapporterna
måste styrelsen och företagsledningen för Azelio göra

posterna för förståelsen av de finansiella rapporterna utifrån
bedömningarnas betydelse och osäkerhet. Förutsättningarna

bedömningar och antaganden som påverkar balansräkningsoch resultaträkningsposter samt sammanhängande

för Azelio ändras löpande vilket betyder att dessa
bedömningar kan komma att förändras.

information. Nedanstående poster bedöms vara de viktigaste

Nedskrivningsprövning för aktiverade utvecklingskostnader, lager samt aktier i
dotterbolag
Nuvarande värdering av bolagets tillgångar i form av
aktiverade utvecklingskostnader, lager och aktier i

Bolagets aktiverade utvecklingskostnader har gjorts inom
olika teknologier. Samtliga är dock kopplade till

dotterbolag förutsätter att den affärsplan som finns kommer
att realiseras. De förväntade framtida försäljningsvolymerna
är så pass omfattande att de diskonterade kassaflödena från

Stirlingmotorn och det termiska lagret, vilka är de primära
teknologier som bolaget bygger sin verksamhet på.
Utvecklandet av teknologin i gasmotorn har enligt styrelsen
varit en förutsättning för nuvarande solmotor, till följd av

dessa med god marginal kan rättfärdiga nuvarande
värderingar. Företaget bedömer att sannolikheten är god att

tekniska synergier. Till följd av det nära sambandet mellan de
tekniska lösningarna avgränsas inte maskinerna som
separata kassagenererande enheter. Den nya solmotorn är en

genomföra affärsplanen och att aktiverade
utvecklingskostnader sannolikt kommer att leda till framtida
ekonomiska fördelar. Utifrån denna bedömning föreligger

vidareutveckling av tidigare teknologi och därmed har inga
nedskrivningar gjorts avseende utvecklingskostnader för

därmed inget nedskrivningsbehov enligt de
nedskrivningsprövningar som genomförts av bolagets

tidigare versioner. Däremot har utrangeringar i lager gjorts
för de delar som varit unika för tidigare versioner av

aktiverade utvecklingskostnader dess lager eller värdet på
aktier i dotterbolag .

produkterna.

Värdering av underskottsavdrag
Per bokslutsdagen hade Azelio skattemässiga
underskottsavdrag av näringsverksamhet som beräknas
uppgå till kSEK 730 968. Dessa underskottsavdrag har inte

externa investerare för att kunna säkerställa fortsatt drift. Per
bokslutsdagen hade koncernen en likviditet uppgående till
kSEK 331 196 vilket bedöms vara tillräckligt för bolagets drift

åsatts något värde i balansräkningen då bolaget historiskt
sett inte tidigare redovisat något skattemässigt överskott.

under kommande 12 månader. För perioden därefter finns
inga bindande förpliktelser som säkerställer bolagets
finansiering.

Fram tills den tidpunkt då bolaget får igång sin försäljning
finns ett beroende av tillskott från aktieägarna eller andra
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Not 3 - Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
2018

2017

1 941 601

2 920 586

1 941 601

2 920 586

157 196

953 294

1 214 218

809 857

570 187

1 157 435

1 941 601

2 920 586

2018

2017

1 941 601

2 920 586

1 941 601

2 920 586

157 196

953 294

1 214 218

809 857

570 187

1 157 435

1 941 601

2 920 586

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Gas

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige
EU
Utanför EU

Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Gas

Nettoomsättning per geografisk marknad
Sverige
EU
Utanför EU
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Not 4 - Övriga rörelseintäkter
2018

2017

2 007 450

2 093 875

Koncernen
Erhållna bidrag
Övrigt

607 328
2 007 450

2 701 203

2 007 450

2 093 875

-

607 328

2 007 450

2 701 203

Moderföretaget
Erhållna bidrag
Övrigt

Not 5 - Arvode och kostnadsersättning till revisorer
2018

2017

Revisionsuppdrag

364 000

415 156

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

705 037

-

49 658

44 247

Revisionsuppdrag

364 000

415 156

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

705 037

-

Koncern
KPMG AB

Great Wall Certified Public Accountants Co. Ltd
Revisionsuppdrag

Moderföretag
KPMG AB

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 6 - Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse
Medelantalet anställda
2018

Varav män

2017

Varav män

Sverige

64

82%

79

84%

Totalt i

64

82%

79

84%

Kina

4

75%

5

80%

Totalt i

4

75%

5

80%

68

82%

84

84%

Moderföretaget

moderföretaget

Dotterföretag

dotterföretag
Koncernen
totalt

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
2018-12-31

2017-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

Styrelsen

0%

0%

Övriga ledande befattningshavare

0%

17%

Styrelsen

0%

0%

Övriga ledande befattningshavare

0%

14%

Moderföretaget

Koncernens resultat

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive
pensionskostnader
2018
Löner och

Moderföretaget

2017
Löner och

ersättningar

Sociala kostnader

ersättningar

Sociala kostnader

44 814 988

21 295 635

44 802 942

20 285 713

(varav

1)

(5 449 268)

1)

(5 512 078)

pensionskostnad)
Dotterföretag

2 707 239

467 231

(varav

2 116 115

532 255

(-)

(-)

pensionskostnad)
Koncernen totalt

47 522 227

(varav

21 762 866
2)

(5 449 268)

46 919 057

20 817 968
2)

(5 512 078)

pensionskostnad)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 422 420 (f.å. 402 000) företagets VD och styrelse. Företagets utestående
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
2) Av koncernens pensionskostnader avser 422 420 (f.å. 402 000) företagets VD och styrelse. Koncernens utestående
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och
övriga anställda
2018
Moderföretaget
(varav tantiem o.d.)
Dotterföretaget
(varav tantiem o.d.)
Koncernen totalt

2017

Styrelse och VD

Övriga anställda

Styrelse och VD

Övriga anställda

3 847 229

40 967 759

3 696 938

41 106 005

(-)
1 822 986

(-)
884 253

(-)
5 670 215

900 000

1 216 115

(-)
41 852 012

4 596 938

42 322 120

Ledande befattningshavares ersättningar
2018
Moderföretaget
Tkr

Grundlön,

Rörlig, ersättning

Övriga, förmåner

Pensionskostnad

styrelsearvoden
Styrelsens ordförande

531

-

-

-

Styrelseledamot Kent Janér

150

-

-

-

Styrelseledamot Mattias Bergman

121

-

-

-

Styrelseledamot Pär Nuder

159

-

-

-

Styrelseledamot Bertil Villard

159

-

-

-

4

-

-

-

107

-

-

-

Verkställande direktör

2 428

-

-

422

Andra ledande befattningshavare (7 pers.)

9 604

-

-

1 161

13 264

-

-

1 583

Styrelseledamot Hicham Bouzekri
Styrelseledamot Christopher Beaufait

Summa

2017
Moderföretaget
Tkr

Grundlön,

Rörlig, ersättning

Övriga, förmåner

Pensionskostnad

styrelsearvoden
Styrelsens ordförande

500

-

-

Styrelseledamot Göran Gezelius

150

-

-

Styrelseledamot Tomas Kåberger

150

-

-

Styrelseledamot Pär Nuder

150

-

-

Styrelseledamot Bertil Villard

150

-

-

Styrelseledamot Alex Westlake

150

-

-

Verkställande direktör

1 335

-

-

402

Andra ledande befattningshavare (4 pers.)

6 105

-

-

785

Summa

8 690

-

-

Aktierelaterade ersättningar
Personaloptionsprogram

Bolaget har per 2018 inga personaloptionsprogram.
44

ÅRSREDOVISNING 2018 - FINANSIELL INFORMATION - NOT 6 - ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE

Not 7 - Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

2018-12-31

2017-12-31

Inom ett år

5 070 561

4 905 666

Mellan ett och fem år

5 428 016

3 856 754

-

-

10 498 577

8 762 420

2018

2017

6 639 869

7 612 402

2018-12-31

2017-12-31

Inom ett år

5 070 561

4 905 666

Mellan ett och fem år

5 428 016

3 856 754

-

-

10 498 577

8 762 420

2018

2017

6 639 869

7 612 402

2018

2017

-6 864 576

-1 150 063

-6 864 576

-1 150 063

Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal

Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

Not 8 - Resultat från andelar i koncernföretag
Nedskrivningar
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Not 9 - Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
2018

2017

Nedskrivning värdepapper

-

-

Övrigt

-

37 614

-

37 614

-

-

-1 683 094

37 614

-1 683 094

37 614

2018

2017

92 689

-

310 077

462 429

402 765

462 429

92 689

-

302 558

446 490

395 246

446 490

Koncernen

Moderföretaget
Nedskrivning värdepapper
Övrigt

Not 10 - Ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Ränteintäkter, övriga
Övrigt

Moderföretaget
Ränteintäkter, övriga
Övrigt

Not 11 - Räntekostnader och liknande resultatposter
2018

2017

-285 056

-2 271 263

-4 101

-27 535

-289 157

-2 298 798

-285 056

-2 271 263

-4 101

-56 464

-289 157

-2 327 727

Koncernen
Räntekostnader, övriga
Övrigt

Moderföretaget
Räntekostnader, övriga
Övrigt
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Not 12 - Skatt på årets resultat
Avstämning av effektiv skatt
2018
Koncernen

Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för

Belopp

2017
Procent

-91 845 266

Belopp
-97 443 281

22,0%

20 205 959

22,0%

-21 437 522

6,6%

6 100 702

0,0%

-

Andra icke-avdragsgilla kostnader

-3,4%

-3 143 182

-0,8%

-779 288

Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader

0,7%

604 912

0,1%

57 042

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

-25,9%

-23 768 390

-21,3%

-20 715 276

0,0%

-

0,0%

-

moderföretaget
Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot
eget kapital

aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

2018
Moderföretaget

Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för

Belopp

2017
Procent

-96 092 507

Belopp
-94 230 036

22,0%

21 140 352

-22,0%

-20 730 608

6,3%

6 100 702

0,0%

-

Ej avdragsgilla kostnader

-3,3%

-3 143 182

-0,8%

-779 288

Återföring av ej tidigare avdragsgilla kostnader

0,6%

604 912

0,1%

57 042

Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande

-25,7%

-24 702 783

-21,2%

-20 008 362

0,0%

-

0,0%

-

moderföretaget
Skattemässigt avdragsgilla poster bokade mot
eget kapital

aktivering av uppskjuten skatt
Redovisad effektiv skatt

Skattemässigt underskott är beräknat att uppgå till 730 967 714 (618 682 334).
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Not 13 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2018-12-31

2017-12-31

Vid årets början

283 879 791

210 899 678

Internt utvecklade tillgångar

65 038 818

72 980 113

348 918 609

283 879 791

Vid årets början

-46 279 963

-34 864 999

Årets avskrivning

-11 414 965

-11 414 964

Vid årets slut

-57 694 928

-46 279 963

Redovisat värde vid årets slut

291 223 681

237 599 827

2018-12-31

2017-12-31

Vid årets början

283 879 791

210 899 678

Internt utvecklade tillgångar

65 038 818

72 980 113

348 918 609

283 879 791

Vid årets början

-46 279 963

-34 864 999

Årets avskrivning

-11 414 965

-11 414 964

Vid årets slut

-57 694 929

-46 279 963

Redovisat värde vid årets slut

291 223 681

237 599 827

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar

Not 14 - Pågående investering i immateriell anläggningstillgång
2018-12-31

2017-12-31

-

-

Under året upparbetade kostnader

1 353 008

-

Redovisat värde vid årets slut

1 353 008

-

-

-

Under året upparbetade kostnader

1 353 008

-

Redovisat värde vid årets slut

1 353 008

-

Koncernen
Förskott vid årets början

Moderföretaget
Förskott vid årets början
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Not 15 - Nedlagda utgifter på annans fastighet
2018-12-31

2017-12-31

Vid årets början

1 851 211

1 700 222

Nyanskaffningar

-

150 989

1 851 211

1 851 211

Vid årets början

-632 913

-402 856

Årets avskrivning

-231 401

-230 057

Vid årets slut

-864 314

-632 913

Redovisat värde vid årets slut

986 896

1 218 298

2018-12-31

2017-12-31

1 851 211

1 700 222

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar

150 989

Vid årets slut

1 851 211

1 851 211

Vid årets början

-632 913

-402 856

Årets avskrivning

-231 401

-230 057

Vid årets slut

-864 314

-632 913

986 897

1 218 298

Ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut
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Not 16 - Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31

2017-12-32

Vid årets början

26 659 454

21 631 755

Nyanskaffningar

1 091 893

6 121 536

-6 085 320

-1 093 837

578

-

21 666 604

26 659 454

-16 989 351

-14 536 960

6 020 337

1 096 393

-3 899 963

-3 548 784

-14 868 977

-16 989 351

6 797 711

9 670 103

2018-12-31

2017-12-32

Vid årets början

26 510 363

21 482 664

Nyanskaffningar

1 091 893

6 121 536

Avyttringar och utrangeringar

-6 085 320

-1 093 837

Vid årets slut

21 516 935

26 510 363

-16 857 404

-14 430 797

6 020 337

1 095 277

-3 883 533

-3 521 884

-14 720 600

-16 857 404

6 796 335

9 652 959

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

Avyttringar och utrangeringar
Årets omräkningsdifferenser
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning på anskaffningsvärden
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
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Not 17 - Andelar i koncernföretag
2018-12-31

2017-12-31

17 189 784

16 039 721

1 401 103

1 150 063

18 590 886

17 189 784

Vid årets början

-11 676 309

-10 526 246

Årets nedskrivningar

-6 864 576

-1 150 063

-18 540 885

-11 676 309

50 001

5 513 475

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillskott
Vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2018-12-31
Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal andelar

Andel i % i)

Redovisat värde

Redovisat värde

1

100

1

5 513 475

500

100

50 000

Cleanergy (Beijing) New Energy Technology Co. Ltd
Cleanergy AB, 559153-7542, Göteborg

2017-12-31

50 001

5 513 475

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Not 18 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31

2017-12-31

487 545

176 812

Förutbetalda hyreskostnader

1 003 399

671 495

Övriga poster

1 665 987

228 764

3 156 931

1 077 072

487 545

176 812

Förutbetalda hyreskostnader

1 003 399

671 495

Övriga poster

1 549 838

11 325

3 040 782

859 632

Koncern
Förutbetald försäkring

Moderföretag
Förutbetald försäkring

Not 19 - Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 323 809 528, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

323 809 528

Summa

323 809 528
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Not 20 - Antal aktier och kvotvärde
2018-12-31

2017-12-31

42 347 495

195 066 740

50 öre

5 öre

2018-12-31

2017-12-31

-

71 287

-

71 287

-

71 287

-

71 287

2018-12-31

2017-12-31

71 287

2 330 570

Avsättningar som gjorts under året1

-

-

Belopp som tagits i anspråk under året

-

-1 420 077

-71 287

-839 206

0

71 287

2018-12-31

2017-12-32

71 287

2 330 570

Avsättningar som gjorts under året1

-

-

Belopp som tagits i anspråk under året

-

-1 420 077

-71 287

-839 206

0

71 287

Antal aktier
Kvotvärde

Not 21 - Övriga avsättningar
Koncernen
Garantireserv

Moderföretaget
Garantireserv

Koncernen
Redovisat värde vid årets början

Outnyttjade belopp som har återförts under året
Redovisat värde vid årets slut

Moderföretaget
Redovisat värde vid årets början

Outnyttjade belopp som har återförts under året
Redovisat värde vid årets slut
1) Inkl ökningar av befintliga avsättningar.

Garantireserven avser beräknade framtida garantiåtaganden för sålda produkter.
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Not 22 - Långfristiga skulder
2018-12-31

2017-12-31

22 850 339

22 990 094

22 850 339

22 990 094

22 850 339

22 990 094

22 850 339

22 990 094

Koncernen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder

Moderföretaget
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder

Not 23 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018-12-31

2017-12-31

11 338 068

4 927 562

4 547 600

4 446 162

224 766

–

1 499 478

1 396 984

147 554

100 001

17 757 466

10 870 709

11 338 068

4 927 562

4 547 600

4 446 162

224 766

–

1 499 478

1 396 984

147 554

100 000

17 757 466

10 870 708

Koncernen
Upplupna leverantörsskulder
Upplupna semesterskulder
Upplupen reserv tidbank
Upplupna lagstadgade sociala avgifter
Övriga poster

Moderföretaget
Upplupna leverantörsskulder
Upplupna semesterskulder
Upplupen reserv tidbank
Upplupna lagstadgade sociala avgifter
Övriga poster

Not 24 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen
Belopp i kr

2018-12-31

2017-12-31

Inga

Inga

-

-

Inga

Inga

Ställda säkerheter
Koncernen
För egna skulder och avsättningar
Bankräkningar
Summa ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
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Not 25 - Ställda säkerheter och eventualförpliktelser moderföretaget
2018-12-31

2017-12-31

Inga

Inga

Bankräkningar

-

-

Summa ställda säkerheter

-

-

Inga

Inga

Belopp i kr
Ställda säkerheter
Moderföretaget
För egna skulder och avsättningar

Eventualförpliktelser

Not 26 - Transaktioner med närstående
Närståendetransaktioner har gjorts på marknadsmässiga villkor.

Not 27 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Azelios styrelse har utfärdat optioner till Masen i enlighet
med avtal om gemensam utveckling och affärsutveckling.
Optionerna realiseras vid ett fullföljande av avtalet.Sedan 31

för säkerställande av kompetens enligt affärsplanen. Dessa
tjänster innefattar utveckling och konstruktion i Åmål och
Göteborg och personal inom ekonomi, inköp och kvalitet.

december 2018 har Azelio annonserat sju ytterligare tjänster

Not 28 - Betalda räntor och erhållen utdelning
2018

2017

285 056

2 270 662

2018

2017

285 056

2 270 662

Koncernen
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erlagd ränta
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Not 29 - Likvida medel
2018-12-31

2017-12-31

331 196 088

18 019 543

331 196 088

18 019 543

2018-12-31

2017-12-31

330 060 931

14 244 855

330 060 931

14 244 855

Koncernen
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Moderföretaget
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 30 - Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen. Justeringar
för poster som inte ingår i kassaflödet m m
2018

2017

15 546 330

15 193 805

3 087 632

2 470 573

Avsättningar

-71 287

-2 259 283

Övriga ej kassaflödespåverkande poster

64 983

–

18 627 658

15 405 094

2018

2017

15 529 900

15 169 492

Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar

6 864 576

1 150 063

Nedskrivning lager

3 087 632

2 470 573

-71 287

-2 259 283

1 683 094

–

64 983

–

27 158 898

16 530 845

Koncernen
Avskrivningar
Nedskrivning lager

Moderföretaget
Avskrivningar

Avsättningar
Nedskrivning fordran dotterbolag
Övriga ej kassaflödespåverkande poster
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Not 31 - Teckningsoptioner
Vid periodens utgång fanns 39 908 167 optioner utställda av
sju olika serier med lösenpriser från SEK 10 till SEK 180. De 16

Fullt utnyttjande av teckningsoptionerna medför 4 478 167
nya aktier.

666 667 teckningsoptionerna till Masen är under registrering.

Not 32 - Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: (Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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