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Affärsmodell
SaltX är ett marknadsdrivet innovationsbolag. Grunden i affärs
modellen är att sälja det egen
utvecklade saltmaterial som Bolaget
har världspatent på.
SaltX säljer licensen för att använda saltet och kunden betalar sedan även för det salt som används.
Licensen innebär att köparen
har exklusivitet inom ett visst applikationsområde eller på en viss
geografisk marknad.
SaltX säljer aldrig direkt till slutkunder, utan Bolagets lösning ingår som en energilagrande del i en

produkt. Som exempel kan anges
en del i en solpanel för att kunna
lagra energin som inte används
direkt. Här betalar kunden för hur
mycket salt som beställs.
Därmed har SaltX en affärsmodell med stor skalbarhet, utan att
investeringar i tillverkning behöver
göras. Bolaget använder underleverantörer som producerar det
patenterade saltet inklusive komponenten.
Köparna sköter dessutom marknadsföringen mot slutkunderna.
Även på detta sätt är Bolagets
affärsmodell kostnadseffektiv.

KOMPONENTTILLVERKARE

SaltX material
Licenser

OEM-KUNDER

KONSUMENTER
OCH
DISTRIBUTÖRER

Service
SaltX affärsmodell består av försäljning i tre delar; SaltX material, licenser och service. Den största framtida intäktskällan
är det patenterade materialet SaltX, samt licensen för att använda detta.

VISION
SaltX Technology:s vision är att SaltX blir som ”Intel inside” i hållbara värme- och kylprodukter.
MISSION
SaltX-teknologin bemöter den globala energiomställningen, och fullt implementerat kan SaltX minska
världens energiförbrukning med en tredjedel. SaltX Technology:s uppdrag är att genom SaltX-lösningen göra värme och kyla för bostäder, byggnader och fordon hållbart.
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UTVECKLINGSSTEG
KONCEPTVERIFIERING

NAMN/KONCEPT

FULLSKALIG
PROTOTYP
(PILOT)

KOMMERSIELL
VERIFIERING

APPLIKATIONSOMRÅDE

FÄLTFÖRSÖK

SERIEPRODUKTION

STATUS

HeatBoost

Gasdrivna värmepumpar för
varmvatten och uppvärmning
av bostäder.

Produkt kommersiellt gångbar.
Fältförsök i USA 2017, i Europa
planerat till 2018.

SunCool

Termiska solfångare med
inbyggd värme och kyla
för byggnader.

Småskalig produktion startad.
Serieproduktion under 2017.

VerdAcc

Värmedriven kyla i lastbilar
och tunga fordon.

Koncept verifierat. Fullskalig
prototyp i fordon är planerad till
2017.

EnerStore

Lagring av förnyelsebar energi.

Koncept veriferat. Fullskalig pilot
under 2017.

FOKUS PÅ FYRA
APPLIKATIONSOMRÅDEN
SaltX Technologys teknologi går
att tillämpa inom ett stort antal
applikationsområden. För närvarande ligger fokus på fyra applikationer:
Gasdrivna värmepumpar för
varmvatten och uppvärmning av
bostäder (HeatBoost),
Termiska solfångare med inbyggd värme och kyla för byggnader (SunCool),
Värmedriven kyla i lastbilar och
tunga fordon (Verdacc) samt;
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Lagring av förnyelsebar energi
(EnerStore).
För HeatBoost och Verdacc är
fokus att förbereda och utföra
fältförsök, industrialisering och
kommersialisering medan EnerStore funktionstestas. När det gäller
termiska solfångare såldes under
2015 en licens till bolaget SunCool
AB, som nu tillsammans med en
lokal partner etablerar verksamhet
och fabrik i Kina. SaltX Technology
bistår i med teknisk support och
kunskapsöverföring.
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SaltX historia
Historien om SaltX är historien om
hur en snilleblixt hos kemisten och
uppfinnaren Ray Olsson uppmärksammas av entreprenören och
innovatören Göran Bolin. Idén
utvecklades till ett världspatent
som håller på att byggas till ett
globalt uppmärksammat bolag
inom energilagring. Detta sedan
teamet kring Karl Bohman inlett en
global kommersialisering av detta
svenska snilleföretag.
2001 köpte Göran Bolin via sitt
bolag ClimateWell patentet för
energilagring i salt. I hans bolag
fortsatte utveckling av patentet och
teknologin som fick namnet SaltX
– samma som bolaget bytt namn till.
Göran Bolin är som teknisk chef och
vice VD fortfarande en central del av
SaltX resa. Även Ray Olsson har en
viktig och mycket aktiv roll i Bolaget

som ansvarig för nästa generations
salter.
FÖRSTA PRODUKTEN
Baserat på patentet och med
riskkapital från bland andra Industrifonden, Skirner, Utilsun och
NorthZone utvecklade ClimateWell
en soldriven luftkonditioneringsprodukt – SolarChiller. Produkten
lanserades 2007 och såldes på ett
flertal marknader via distributörer.
Tillverkningen skedde i egen fabrik
i Spanien. Under finanskrisen 2009
försvann den spanska hemmamarknaden varpå Bolaget bestämde
sig för en ny strategi. Fokus skulle
istället ligga på att utveckla kärnteknologin och sälja den och saltet
till bolag som tog lösningen till
slutkunden – man kan likna strategin vid processtillverkaren Intel
med konceptet Intel inside.
” 2010 UTSÅGS
CLIMATE WELL TILL
EN AV PRISTAGARNA
I GENERAL ELECTRICS
GLOBALA INNOVATIONSTÄVLING
’ECOMAGINATION
AWARD’ I KONKURRENS MED 70 000
SÖKANDE BOLAG
– EN VIKTIG
KVALITETS STÄMPEL.”
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BÖRJADE MED SOPLANELER, NU ÄR MÅLET

Intel inside för energilagring
ClimateWell AB
Technology

SaltX Technology Holding AB

PRISBELÖNAD
2010 utsågs ClimateWell till en
av pristagarna i General Electrics
globala innovationstävling ”Ecomagination Award” i konkurrens
med 70 000 sökande bolag – en
viktig kvalitetsstämpel. Kort därefter tecknades ett kontrakt med
General Electric för att gemensamt utveckla nästa generations
energieffektiva varmvattenberedare. Sedan dess har betydande
samarbeten inletts med en rad
stora OEM-kunder och prestigefulla varumärken som Dometic,
Rheem, Alfa Laval, Caterpillar,
Mobile Climate Control och senast Vaillant.
SUNCOOL LANSERAS
2014 lanserades SunCool, en
vidareutveckling av SolarChiller-produkten. SaltX hade sedan
en tid försökt komma in på den
betydande kinesiska marknaden
med denna lösning. Under år
2014 blir Karl Bohman VD efter
att ha varit anställd sedan 2011.
Han får i uppdrag av styrelsen att
fortsätta resan mot en fullskalig
kommersialisering av SaltX världsledsledande teknologi. 2015
såldes rättigheter för applikationen för den kinesiska marknaden
till ett tidigare dotterbolag, SunSaltX Årsredovisning 2016

SUNCOOL

VERDACC

HEATBOOST

ENERSTORE

” UNDER 2016
Cool AB. Försäljningen av rättigHAR EN SERIE
heterna är den största i Bolagets
VIKTIGA AVhistoria och medförde att Bolaget
TAL SLUTITS
redovisade en betydande vinst
SOM INNEBÄR
2015. SunCool tecknade i sin tur
ett licensavtal med en kinesisk part- ATT SALTX TAR
VIKTIGA STEG
ner NSECT, som medför rätt att
MOT ETT
exklusivt tillverka och marknadKOMMERSIELLT
sföra produkter baserade på licenGENOMBROTT.”
sen på den kinesiska marknaden.
Under 2016 tog SaltX steget
in på Nasdaq First North och
namnändrade till SaltX Technology Holding AB. I samband med
förvärvet genomfördes kontantemissioner som tillförde Bolaget
närmare 30 miljoner kronor.
KOMMERSIELLT GENOMBROTT
Under 2016 har en serie viktiga
avtal slutits som innebär att SaltX
tar viktiga steg mot ett kommersiellt genombrott. Bland annat
inleds pilotproduktion av solfångare för den kinesiska marknaden.
2017 tas det avgörande steget
mot en kommersialisering som
innebär att SaltX går från att sälja
licenser till att sälja Bolagets
egenutvecklade salt, vilket kommer att bli den huvudsakliga
intäktskällan. Att sälja det patenterade saltet är mycket lönsamt och
skalbart utan stora investeringar.
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Så fungerar SaltX
SaltX teknologi är lika kraftfull
som enkel. Lösningen kan sägas
bestå av två delar; dels saltets
egenskaper, dels hur man lagrar
energin i saltet och sedan kan få ut
värme eller kyla.
SALTETS EGENSKAPER
Det är sedan länge känt att man
kan lagra värme eller annan form
av energi i salt. Det åstadkoms
då energin lagras kemiskt genom
att salt separeras från vatten och
sedan sammanförs igen. Problemet var tidigare att processen att
sammanföra och separera salt
endast kunde repeteras några få
gånger. Därefter hade saltet gått
från att vara fristående saltkorn till

att klumpa ihop sig. SaltX teknologi innebar att genom ett särskilt
ytskikt - så kallad nanocoating förhindra detta och saltet behåller
därmed sin ursprungliga form av
enskilda saltkristaller. Fördelarna
med detta är att man kan ladda
och ladda ur energi tiotusentals
gånger utan att förlora saltets
egenskaper eller dess prestanda.
Saltet som behandlats med nanocoating besitter även egenskapen
att inte korrodera – skapa rost –
till skillnad mot vanligt salt. Det
ger en långsiktig och kostnadseffektiv lösning. Alltså materialet
som saltet befinner sig i rostar
inte. Salt är dessutom inte giftigt
och kan återvinnas.

SALTX FÖR NYBÖRJARE
Kan jämföras med ett batteri,
men SaltX lagrar termisk i stället
för elektrisk energi.
1. Ett speciellt salt behandlas
med nanopartiklar och blandas
med vätska.
2. När saltet värms, till exempel av solvärme, så kokas
vätskan bort och en del av
energin binds kemiskt i saltkristallerna.
3. Om vätskan tillförs igen,
så frigörs energin i form av
värme och kyla. Kan frigöra
temperaturer upp till 500
grader.
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ENKELT SOM ETT BATTERI:

Lagrar energi i salt
1. LADDNING

2. URLADDNING

Nyckeln i SaltX teknologi är att saltet
kan laddas och laddas ur tiotusentals
gånger utan att tappa sin egenskap.
Teknologin fungerar alltså ungefär som
ett batteri. Lite förenklat beskrivet så
kokas en salt- och vattenlösning för
att separeras från varandra. Kvar blir
ett torrt salt. Vattnet som kokats bort
från saltet hamnar i ett separat kärl. En
ventil stängs och håller de två ämnena
från varandra.

När vattnet sedan återförenas med
saltet sker en kemisk reaktion och
värmeenergi utsöndras. Kärlet som
vattnet har befunnit sig i under tiden
får en minusgradig temperatur, detta
på grund av en utjämning av energibalansen. Allt detta pågår i ett slutet
system i vakuum och därför kan repeteras i det närmaste obegränsat antal
gånger. Saltet kan laddas (värmas) med
vilken energikälla som helst, från förnyelsebar sol- och vindkraft till spillvärme från en motor eller gasbrännare.

SE MER OM SALTX
PÅ YOUTUBE
Filmen visar en solenergianläggning som, genom att
använda SaltX EnerStore
lyckas leverera en jämn
ström av elektricitet,
under dygnets alla timmar.
Solenergi lagras i EnerStoretankar under dagen,
vilka används för att
producera energi under
natten.

SaltX Årsredovisning 2016
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Förvaltningsberättelse
2016
SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr.
556917-6596, har sitt säte i Stockholm och
bedriver tillsammans med dotterföretaget
ClimateWell AB (publ) utveckling, marknadsföring och försäljning av energilagringsteknologi för integrering och energieffektivisering i olika värme- och kylprodukter och
därmed förenlig verksamhet. SaltX Technology är det legala moderföretaget och redovisas som detta i finansiella rapporter.
VERKSAMHET
SaltX är verksamt inom fyra affärsområden;
solfångare med integrerad kyla och värme (SunCool), gasdrivna värmepumpar för
hushåll (HeatBoost), värmedriven luftkonditionering i fordon (VerdAcc) samt nyligen
storskalig energilagring (EnerStore).
Bolaget utvecklar och anpassar sina
komponenter i nära samarbete med globala
samarbetspartners som i sin tur integrerar
komponenterna i sina kyl- och värmeprodukter. Kunderna tillför marknadskompetens, -kanaler samt teknisk kompetens inom
områden utanför Bolagets egna.
Under året fortsatte Bolaget att utveckla
sin komponentaffär och gjorde framsteg
inom samtliga områden med följande väsentliga händelser att betona:
• SunCool: Produktionen av solfångare hos
SunCools partner i Kina startade enligt
plan strax innan årsskiftet. Serieproduktionen beräknas ske under 2017 i takt
med att kommersialiseringsarbetet tar
fart.
• HeatBoost: SaltX har säkrat viktiga samarbeten med marknadsledande tillverkare
och partners för att utveckla gasdrivna
värmepumpar både för den amerikanska
(Rheem och Oakridge National Lab) och
europeiska marknaden (Fraunhofer Insti8

tut) i syfte att genomföra fältförsök med
olika gasbolag såsom Öresundskraft under
2017.
• VerdAcc: I oktober tecknade SaltX ett
globalt licensavtal med Mobile Climate
Control,en ledande leverantör av luftkonditioneringssystem, vilket gör det möjligt
för SaltX att nå ut med sin teknologi till
världens OEM-tillverkare av tunga fordon.
Samarbetet med Alfa Laval fortskrider
enligt plan.
• EnerStore: SaltX säkrade förra året viktiga
partners – bland andra Deutsches Luftund Raumfart för genomförande av konceptverifieringstester. Målet är att under
2017 uppföra en större pilotanläggning
tillsammans med ett eller flera energibolag
i Europa.
Verksamheten har fortsatt bidragit till att
ytterligare stärka Bolagets patentportfölj.
Under året har tre nya patent beviljats och
fyra nya patentansökningar lämnats in.
INTÄKTER OCH RESULTAT
RÖRELSENS INTÄKTER

Koncernens rörelseintäkter under året uppgick till 15 172 (51 753) tkr.
Nettoomsättningen uppgick till 1 459 tkr
jämfört med 40 752 tkr för föregående år.
Under 2015 såldes rättigheter för 33 000 tkr
till SunCool AB avseende en applikation för
solfångare i Kina.
Aktiverat arbete för egen räkning har ökat
jämfört med föregående år.
Övriga rörelseintäkter består främst av offentliga bidrag och har minskat jämfört med
föregående år.
RÖRELSENS KOSTNADER

Kostnader under året uppgick till -35 906
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(-31 527) tkr, fördelat på övriga externa
kostnader -16 279 (-15 728) tkr, personalkostnader -18 199 (-14 282) tkr samt avoch nedskrivningar av anläggningstillgångar
på -1 428 (-1 517) tkr.
Kostnaderna var högre 2016 jämfört med
2015. I externa kostnader ingår kostnader för
arbete i samband med notering på First North
samt kostnader för material och framtagning
av prototyper och annat utvecklingsarbete.
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Resultat från finansiella poster uppgick till
1 562 (433) tkr. Ökningen förklaras av en
räntebärande fordran på SunCool AB från
försäljning av licensrättigheter 2015.
ÅRETS RESULTAT

Årets resultat blev -19 172 (20 659) tkr eller
-0,50 (0,75) kr per aktie. Skillnaden i resultat beror huvudsakligen på försäljningen av
licensrättigheter som inbringande 33 mkr i
resultat år 2015.
OMVÄNT FÖRVÄRV AV CLIMATEWELL AB
SaltX Technologys koncernstruktur skapades genom att det på Nasdaq First North
listade bolaget SaltX Technology Holding
AB förvärvade ClimateWell AB genom
apportemission. Därmed blev SaltX Technology Holding moderbolag i koncernen.
Utgångspunkten är att ClimateWell är
förvärvaren då dess ägare får det bestämmande inflytandet över koncernen. SaltX
Technology hade över 4 000 ägare men
med små andelar och ClimateWell hade
cirka 150 ägare.
Förvärvet beslutades på SaltX Technologys årsstämma 7 april 2016 och registrerades hos Bolagsverket 2 maj 2016.
Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv
där koncernbalansen upprättas som om
ClimateWell förvärvat SaltX per månadsskiftet april/maj 2016 då denna är den redovisningsmässiga förvärvaren. SaltX ingår sedan
den dagen i koncernräkenskaperna. Jämförelseperioder 2015 och fram till förvärvstidpunkten avser ClimateWell-koncernen.
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KAPITALBEHOV
Världens utmaningar inom miljöområdet
och omställning till förnyelsebara energikällor har skapat ett kraftigt tilltagande behov
för energilagring, vilket har gjort att SaltX
på kort tid bedöms ha en starkare position.
Intresset för Bolagets lösningar är stort och
samarbeten pågår och etableras med många
betydande företag inom energiområdet.
För att kunna ta tillvara de möjligheter som
finns på teknik-, marknads- eller organisationssidan behöver SaltX kapital för att kunna vidmakthålla och utveckla sin position.
SaltX har arbetat med lagring av termisk
energi (värme eller kyla) i salt sedan 2001
och har i dag ett starkt patentskydd.
Fram till 2016 har fokus legat på småskaliga enheter vilket har varit viktigt för att
kunna ta fram lösningar som fungerar och
skapa en viktig acceptans för SaltX teknologi. Enkelheten gör samtidigt att det är lätt
att skala upp användningen av teknologin
till betydligt större enheter.
När kontakter tagits med större energiproducenter har intresset varit betydande, inte minst sedan framgångsrika tester
genomförts av storskalig energilagring. I
slutet av 2016 fattade Bolaget beslut om att
bygga upp ett fjärde affärsområde – EnerStore. En utökning av såväl organisation
som andra resurser krävs för att ta tillvara
de möjligheter som finns inom existerande
affärsområden och EnerStore, vilket gör
att Bolagets styrelse beslutat att föreslå en
företrädesemission på cirka 100 mkr.
Styrelsen har föreslagit aktieägarna att vid
årsstämman den 20 april fatta beslut om en
emission med företräde för aktieägarna som
tillför bolaget cirka 100 mkr före emissionskostnader. Emissionen föreslås omfatta 8,9
miljoner aktier innebärande en utspädning
med 17 procent. Emissionen är säkrad till
100 procent genom teckningsåtaganden
med 36 mkr från existerande aktieägare och
emissionsgarantier om 64 mkr. Detta gör att
finansieringen är säkrad för minst 12 månader framåt.
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INFORMATION OM RISKER
SaltX verksamhet är riskfylld då verksamheten
innefattar utveckling av helt nya produkter på
nya marknader. Några väsentliga risker är:
Patent
Bolagets tillväxt och framgång är till stor del
beroende av bolagets patent. Det finns en
risk att det finns svagheter eller problem med
dessa patent, eller att bolaget gör intrång i
andra patent. Det kan inte uteslutas att sådana problem endast kan åtgärdas till betydande kostnad eller riskera bolagets framtid.
Tekniska lösningar
Teknologin är ny på marknaden och det
finns en risk att svagheter eller problem med
denna lösning hittills inte har upptäckts, och
att dessa svagheter eller problem endast kan
åtgärdas till betydande kostnad.
Konkurrerande produkter
Idag bygger bolagets position delvis på att
teknologin och komponentkonstruktionen
är unik. Det finns en risk att något företag
lanserar en konkurrerande produkt som är
bättre och/eller billigare än någon av SaltX
komponenter eller att konkurrenten har en
starkare marknadsposition. Detta skulle
potentiellt kunna förändra förutsättningarna
för SaltX expansion.
Nyckelpersoner
SaltX är beroende av kvalificerad och motiverad personal inom alla funktioner. Det är av
stor vikt att SaltX lyckas attrahera och behålla
nyckelpersonal samt att de upplever SaltX
som en stimulerande arbetsgivare. För att
lyckas med detta krävs professionell ledning
och profilering av bolaget samt att prognostiserad utveckling infrias. Om inte detta lyckas
skulle detta potentiellt kunna förändra förutsättningarna för SaltX expansion.
TRANSAKTION MED NÄRSTÅENDE
ClimateWell, dotterbolag till SaltX, sökte
2014/2015 en partner i Kina för att både
10

marknadsföra och tillverka sitt SunCool-koncept på den mycket betydande kinesiska
marknaden för termiska solfångare. Avsikten
var att göra detta via ett självständigt och
oberoende bolag. I juli 2015 presenterades
ett samarbete med Zhong Fa Zhan Holdings
Ltd., ("ZFZ") om marknadsföring, försäljning
och tillverkning av SunCool-produkter i
Kina. SunCool AB, ett dotterbolag till ClimateWell AB, genomförde i oktober 2015 en
nyemission av aktier riktad till ClimateWells
ägarkrets och tillfördes därmed ca 21 mkr.
ClimateWells aktier i SunCool löstes därefter
in år 2015, varpå ägarförhållandet med ClimateWell upphörde. SunCool förvärvade år
2015 immateriella rättigheter för Kina avseende SunCool-teknologin från ClimateWell
för att exploatera dessa på den kinesiska
marknaden. Köpeskillingen för rättigheterna
uppgick till 33 mkr varav 6 mkr betalades
kontant. Återstående 27 mkr betalas genom
en revers som löper tills vidare med 6 procents ränta utöver Riksbankens referensränta. Amortering sker genom att SunCool
betalar 50 procent av erhållna licensavgifter, royalties, till ClimateWell. När lånet är
avbetalat fortsätter SunCool att betala 50
procent av erhållna royalties till ClimateWell.
SunCool tecknade 2015 i sin tur ett licensavtal med Ningbo Shenggu Energy Conversation Technology Co Ltd., ("NSECT"), som är
ett dotterbolag till ZFZ. NSECT är det operativa bolag som upprättar en fabrik för att tillverka produkter baserat på SunCool-teknologin för den kinesiska marknaden. Överföring
av teknik- och produktionskunnande från
SunCool/ClimateWell till NSECT har ägt rum
under 2016 med tillfredställande resultat.
Tillverkning av prototyper av solfångare med
SunCool-teknologin har inletts under 2016.
NSECT kommer sedermera betala 5
procent i royalties till SunCool baserat på
bruttointäkten från sålda SunCool-produkter. SunCool kommer att betala 50 procent
av erhållna royalties till ClimateWell. NSECT
har en option att efter 2018-03-31 påkalla
en extern värdering av licensrättigheterna
och förvärva dem till detta belopp varvid
licensavgifterna upphör. SunCool har åtagit
SaltX Årsredovisning 2016

sig att betala 50 procent av en eventuell
framtida köpeskilling för licensrättigheterna
till ClimateWell.
INFORMATION OM ICKE-FINANSIELLA
RESULTATINDIKATORER
Under 2016 har bolaget fortsatt att tillämpa sina etablerade policies för miljö- och
arbetsmiljöfrågor. Bolaget strävar efter en
jämställd arbetsplats, och bedömer att så
var fallet under 2016.

1,04 miljoner aktier i SaltX motsvarande 2
procents utspädning. Transaktionen genomfördes i form av en kvittningsemission
där de tillförda aktierna värderades med
utgångspunkt från då gällande ungefärligt
marknadspris 14 kr på SaltX-aktien.
När alla aktier emitterats kommer aktiekapitalet uppgå till 3 580 173,36 kr och
bestå av totalt 44 752 167 aktier.
FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITALET (AK)
UNDER 2016

Se tabell nedan.
ÄGARFÖRHÅLLANDEN OCH FINANSIERING
Bolagets huvudägare i storleksordning var vid
årets slut följande: Stiftelsen Industrifonden
(29 procent), Skirner AB (16 procent) och
Utilsun S.L. (13 procent). Tillsammans kontrollerade de 58 procent av Bolagets aktier.
AKTIEKAPITAL
MODERBOLAGET

Aktiekapitalet uppgick vid årsskiftet till
3 578 984,56 kr bestående av 44 737 307
aktier med ett kvotvärde på 0,08 kr per aktie.
Det återstår ännu ett mindre antal aktier i
dotterbolaget ClimateWell som ägs av ett
fåtal aktieägare. Dessa aktier kommer att
ersättas med aktier i SaltX som utgör mindre
än 0,5 procent av totalt antal aktier i SaltX.
I juli 2016 utnyttjade Skirner AB, en av
de största aktieägarna i SaltX, optioner och
tecknade aktier i ClimateWell, dotterbolag
till SaltX, vilket tillförde bolaget 4,5 mkr.
Dessa aktier har i november omvandlats till

KONCERNEN

Aktiekapitalet i koncernen uppgick vid årets
utgång till 3 579 tkr. Koncernen utgjordes
fram till förvärvsdagen endast av ClimateWell-koncernen. Genom att förvärvet
redovisas som ett omvänt förvärv, där
ClimateWell är den redovisningsmässiga
förvärvaren och SaltX är den legala förvärvaren, utgörs från förvärvstidpunkten aktiekapitalet i koncernen av det registrerade
aktiekapitalet i SaltX.
AKTIEN

Aktien i SaltX är noterad på Nasdaq First
North.
Teckningsoptioner
Vid vissa av emissionerna under året har också teckningsoptioner emitterats då aktier och
teckningsoptioner emitterats som en ”unit”.
Sammantaget har drygt 16 miljoner teckningsoptioner emitterats. Fyra teckningsop-

FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITALET (AK) UNDER 2016
Ingående balans 2016
Nyemission mars
Nedsättning av aktiekapital april
Apportemission maj
Nyemission juni
Nyemission (garanter och rådgivare) juni
Apportemission juli
Apportemission oktober
Kvittningsemission november
Apportemission planeras

SaltX Årsredovisning 2016

Förändring AK

Ack AK

Förändr. antal aktier

Ack antal aktier

360 945,00
660 000,00
-981 470,00
2 022 824,16
560 000,00
176 000,00
162 413,52
13 573,52
83 333,36
1 188,80

882 310,00
1 542 310,00
560 840,00
2 583 664,16
3 143 664,16
3 319 664,16
3 482 077,68
3 495 651,20
3 578 984,56
3 580 173,36

-3 000 000
-25 285 302
7 000 000
2 200 000
2 030 169
169 669
1 041 667
14 860

4 010 500
7 010 500
7 010 500
32 295 802
39 295 802
41 495 802
43 525 971
43 695 640
44 737 307
44 752 167
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tioner ger rätt att senast 31 oktober 2018
teckna 1 aktie för 5 kronor. Vid fullt utnyttjande tillförs bolaget drygt 20 Mkr samtidigt
som antalet aktier ökar med 4 052 625.
Det fanns teckningsoptioner i dotterbolaget ClimateWell varav knappt hälften tecknades innan förfall i juli 2016, och återstoden utnyttjades inte. Aktierna tecknades av
Skirner AB, en av bolagets huvudägare, som
tillförde bolaget 4,5 mkr, se ovan.

ÅRSSTÄMMA
Årsstämma äger rum kl 16.00 den 20 april
hos Blasieholmen Invest Groups lokaler, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. Handlingar till
bolagsstämman finns tillgängliga på Bolagets
hemsida.

Incitamentsprogram
Årsstämman i april 2016 beslutade också att
emittera 1,5 miljoner teckningsoptioner som
erbjöds till ledning och samtliga anställda i
koncernen, delvis för att ersätta befintligt
program i ClimateWell. Vid årsskiftet hade
anställda förvärvat 483 000 av dessa optioner till marknadsvärde och återstoden innehas av dotterbolaget ClimateWell. En option
ger rätt att under perioden 28 maj till 29 juni
2019 teckna 1 aktie för 5 kronor. Vid fullt
utnyttjande skulle Bolaget tillföras 7,5 mkr.
Dessa aktier motsvarar 3 procents potentiell
ytterligare utspädning.
RESULTAT PER AKTIE

Resultat per aktie för 2016 uppgick till -0,50
(0,75) kr baserat på ett medeltal om 44 057
722 (27 500 000) aktier. För jämförelseåret
2015 har antal aktier baserats på det antal
aktier som emitterats i samband med förvärvet av ClimateWell i det omvända förvärvet,
motsvarande värdet av ClimateWell i antal
SaltX-aktier. För 2016 har också antal aktier
baserats på antal aktier från förvärvet av
ClimateWell plus tillkommande aktier som
existerade i SaltX vid förvärvet samt ytterligare aktier som tillkommit vid kontantemissioner under året. Vid beräkning av antal
aktier efter full utspädning har hänsyn tagits
till tillkommande aktier från utestående
optionsprogram.
Per den 31 december 2016 uppgick antalet faktiskt utestående aktier till 44 737 307
aktier.
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Flerårsöversikt, Tkr
Flerårsöversikt koncernen
Rörelsens intäkter

2016

2015

2014

2013

15 712

51 753

15 452

9 278

Resultat efter finansiella poster

-19 172

20 659

-8 817

-11 576

Balansomslutning

128 362

108 030

86 317

92 673

Eget kapital

88 305

72 162

51 549

60 366

Soliditet, %

69

67

60

65

205

120

229

483

Kassalikviditet, %
2014-2013 avser ClimateWell AB
Flerårsöversikt moderbolaget

2016

2015

2014

2013

-3 515

-45 498

-2 967

-509

Balansomslutning

126 796

4 356

51 715

20 274

Eget kapital

125 431

3 433

50 884

19 541

Resultat efter finansiella poster

Soliditet, %

99

79

98

96

Kassalikviditet, %

2 180

472

3 184

2 083

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE
MODERBOLAGETS RESULTAT

RÄKENSKAPER

Styrelsen föreslår att till förfogande stående
vinstmedel, kronor 121 851 261,79 balanseras
i ny räkning.

SaltX Årsredovisning 2016

Vad beträffar Bolagets resultat och ställning
i övrigt, hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkning, kassaflödesanalys och
tillhörande bokslutskommentarer.
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Koncernens resultaträkning
Tkr

Not

2016

2015

Nettoomsättning

3

1 459

40 752

Aktiverat arbete för egen räkning

3

9 341

4 400

Övriga rörelseintäkter

3

4 372

6 601

15 172

51 753

Rörelsens intäkter

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

4,5

-16 279

-15 728

Personalkostnader

6

-18 199

-14 282

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar

7

-1 428

-1 517

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-35 906

-31 527

RÖRELSERESULTAT

-20 734

20 226

1 673

472

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

8

Räntekostnader och liknande kostnader

9

-111

-39

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

1 562

433

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-19 172

20 659

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
DATA PER AKTIE
Kronor
Resultat per aktie, före utspädning
Resultat per aktie, efter utspädning

14

10

-

-

-19 172

20 659

-0,50
-0,50

0,75
0,75
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Koncernens balansräkning
Tkr

Not

16-12-31

15-12-31

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

11

75 163

65 821

Patent och varumärken

12

1 654

1 751

76 817

67 572

466

734

466

734

28 455

27 120

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

13

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

14

Summa anläggningstillgångar

28 455

27 120

105 738

95 426

-

378

Omsättningstillgångar
Förskott leverantörer
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

244

1 290

1 238

908

2 330

4 515

Kassa och bank

18 812

5 513

Summa omsättningstillgångar

22 624

12 604

128 362

108 030

3 579

19 799

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

376 645

325 110

-291 919

-272 747

88 305

72 162

Avsättningar
Avsättning av avvecklingskostnader

-

403

-

403

29 000

25 000

29 000

25 000

Långfristiga skulder
Övriga skulder

16,18

Kortfristiga skulder
Skuld till minoritet
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

SaltX Årsredovisning 2016
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251

-

2 253

1 620

336

747

8 217

8 098

11 057

10 465

128 362

108 030
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Förändringar i eget kapital
för koncernen
Tkr
Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat
eget kapital

Summa
eget kapital

19 799

325 110

-293 451

51 458

Ingående balans 1 jan 2015
Årets resultat

-

-

20 704

20 704

Utgående balans 31 dec 2015

19 799

325 110

- 272 747

72 162

Ingående balans 1 jan 2016

19 799

325 110

-272 747

72 162

-17 201

28 002

-

10 801

162

-162

-

-

Effekt av omvänt förvärv
Registrering av aktiekapital apportemission
Transaktioner med minoritet
Kontantemission
Emissionskostnader

-

-251

-

-251

560

20 440

-

21 000

-

-1 702

-

-1 702

259

4 416

-

4 675

Emissision av teckningsoptioner

-

792

-

792

Årets resultat

-

-

-19 172

-19 172

3 579

376 645

-291 919

88 305

Kvittningsemissioner

Utgående balans 31 dec

Koncernens kassaflödesanalys
Tkr

Not

2016

2015

-19 172

20 659

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Kassaflöde från den löpande verksamheten

20

1 531

1 387

-17 641

22 046

3 279

-28 075

410

1 148

3 689

-26 927

-13 952

-4 881

-10 055

-5 046

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-349

-

Förvärv av dotterföretag

10 992

-

Ökning(-)/Minskning(+) av långfristiga fordringar

-1 335

-

-747

-5 046

4 000

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Lån
Nyemission

23 998

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

27 998

-

Årets kassaflöde

13 299

-9 927

5 513

15 440

18 812

5 513

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning
Tkr

Not

2016

2015

Övriga externa kostnader

4

-3 372

-4 285

Personalkostnader

6

-355

-234

Rörelsens kostnader

Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-

-15 000

-3 727

-19 519

-

-27 190

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

212

1 211

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

212

-25 979

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-3 515

-45 498

-

-

-3 515

-45 498

Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT

SaltX Årsredovisning 2016
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10
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Moderbolagets balansräkning
Tkr

Not

16-12-31

15-12-31

19

97 039

-

97 039

-

261

634

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortsiktiga fordringar
Övriga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

15

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

14 212

-

53

29

14 526

663

15 231

3 693

29 757

4 356

126 796

4 356

3 579

882

Överkursfond

174 340

51 524

Balanserat resultat

-48 973

-3 475

-3 515

-45 498

121 852

2 551

125 431

3 433

452

401

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital

Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18

17

913

522

1 365

923

126 796

4 356
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Förändring i eget kapital
för moderbolaget
Tkr
Ingående balans 1 jan 2015
Omföring resultat

Aktiekapital

Överkursfond

Ansamlad
förlust

Årets
resultat

Summa
eget kapital

676

53 683

-508

-2 967

50 884

-

-

-2 967

2 967

-

564

-564

-

-

-

-358

-1 595

-

-

-1 953

-

-

-

-45 498

-45 498

Utgående balans 31 dec 2015

882

51 524

-3 475

-45 498

3 433

Ingående balans 1 jan 2016

882

51 524

-3 475

-45 498

3 433

-

-

-45 498

45 498

-

-981

981

-

-

-

1 220

28 780

-

-

30 000

Fondemission
Indragning av aktier
Årets resultat

Omföring resultat
Minskning aktiekapital
Kontantemission
Emissionskostnader

-

-1 702

-

-

-1 702

2 199

80 257

-

-

82 456

Nyemissioner

259

14 500

-

-

14 759

Årets resultat

-

-

-

-3 515

-3 515

3 579

174 340

-48 973

-3 515

125 431

Apportemission

Utgående balans 31 dec 2016

Antalet emitterade aktier uppgår till 44 737 307 (f.å. 4 010 500).

SaltX Årsredovisning 2016
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Moderbolagets
kassaflödesanalys
Tkr

Not

2016

2015

-3 515

-45 498

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

20

-

42 191

-3 515

-3 307

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

350

919

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

442

92

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

792

1 011

-2 723

-2 296

-14 212

-13 916

-

-4 967

-14 212

-18 883

Kassaflödet från förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Lån till dotterbolag
Förvärv av immaterialla anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission

28 473

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

28 473

-

Årets kassaflöde

11 538

-21 179

3 693

24 872

15 231

3 693

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid periodens slut
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Noter
NOT 1

REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

ALLMÄNT

SaltX Technology Holding ABs, ”SaltX”,
årsredovisning och koncernredovisning har
upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).
Detta är den första koncernredovisning
som upprättas för SaltX Technology Holding-koncernen.

mellan SaltX och ClimateWell ett omvänt
förvärv. Ett omvänt förvärv är ett förvärv där
den legala förvärvaren (d v s enheten som
utfärdar värdepappren, SaltX) blir det förvärvade bolaget. ClimateWell betraktas därmed
som den redovisningsmässiga förvärvaren
medan SaltX ses som det förvärvade bolaget i koncernredovisningen. All information
kopplad till moderbolaget i denna årsredovisning utgörs dock av information om det
legala moderbolaget SaltX. För ytterligare
information om det omvända förvärvet se
not 24.

KONCERNREDOVISNING

SaltX upprättar koncernredovisning. Bolag
där SaltX innehar majoriteten av rösterna på
bolagsstämman klassificeras som dotterbolag och konsolideras i koncernredovisningen
(se not 19). Dotterföretagen inkluderas i
koncernredovisningen från och med den dag
då det bestämmande inflytandet överförs
till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens bokslut är upprättat enligt
förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är
den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden
vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel
av de förvärvade nettotillgångarna värderas
till verkligt värde. Mellanhavanden mellan
koncernföretag elimineras i sin helhet.
Omvänt förvärv
På årsstämman den 7 april 2016 beslöt
aktieägarna i SaltX att utfärda 27 500 000
aktier i SaltX i utbyte mot apporttillskottet,
aktier, i ClimateWell AB. Den 2 maj registrerades apportemissionen vilket ledde till att
aktieägarna i ClimateWell fick kontroll över
SaltX. I enlighet med K3 utgör transaktionen
SaltX Årsredovisning 2016

UTLÄNDSKA VALUTOR

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas
enligt transaktionsdagens avistakurs.
RAPPORTERING FÖR VERKSAMHETSGRENAR
OCH GEOGRAFISKA MARKNADER

Koncernen har en verksamhetsgren bestående av utveckling och kommersialisering av
lagring av energi i salt. Verksamheten fokuseras för närvarande på fyra olika applikationer; solfångare, klimatanläggningar i tunga
fordon, gasvärmepumpar och energilagring.
Bolagets verksamhet vänder sig till en global
marknad.
INTÄKTER

Försäljning av varor redovisas när väsentliga
risker och fördelar övergår från säljare till
köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljningen redovisas efter avdrag för
moms och rabatter. För tjänsteuppdrag på
löpande räkning redovisas inkomsten som är
hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som
intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.
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LEASINGAVTAL

Leasingavtal där ekonomiska fördelar och
risker som är hänförliga till leasingobjektet
i allt väsentligt kvarstår hos leasegivaren,
klassificeras som operationell leasing (hyresavtal). Leasingavgiften redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.
Koncernen innehar endast operationella
leasingavtal.
ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs
av lön, sociala avgifter, betald semester,
betald sjukfrånvaro och bonus. Kortfristiga
ersättningar redovisas som en kostnad och
en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning.
Ersättning efter avslutad anställning
Pensionsplaner är avgiftsbestämda och
inga kostnader förekommer efter avslutad
anställning. Koncernens resultat belastas
för kostnader i takt med att de anställdas
pensionsberättigade tjänster utförs.
Aktierelaterad ersättning
Bolaget har en aktierelaterad ersättningsplan
där Bolaget erhåller tjänster från anställda
och som vederlag utger egetkapitalinstrument i form av aktieoptioner till de anställda.
Det totala belopp som ska kostnadsföras
redovisas i resultaträkningen som en personalkostnad och i eget kapital i posten Övrigt
tillskjutet kapital, fördelat över intjänandeperioden. De sociala avgifter som uppkommer
på tilldelning av aktieoptioner redovisas som
en personalkostnad och en skuld.
INKOMSTSKATTER

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån
de skattesatser och skatteregler som är
beslutade före balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i
koncernredovisningen då moderföretaget i
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samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det
inte bedöms sannolikt att en återföring sker
inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning
det är sannolikt att avdraget kan avräknas
mot överskott vid framtida beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om
inte skatten än hänförlig till en händelse
eller transaktion som redovisas direkt i eget
kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot
eget kapital.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Kostnader för forskning och utveckling
Utgifter för forskning som syftar till att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap
redovisas som kostnad då de uppkommer.
Utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att
åstadkomma nya eller förbättrade produkter
eller processer, redovisas som en tillgång i
balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt och kommersiellt användbar
och företaget har tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller
sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet inkluderar utgifter för material,
direkta utgifter för personal och indirekta
utgifter som kan hänföras till tillgången på
ett rimligt och konsekvent sätt. Då de immateriella tillgångarna inte tagits i bruk har inte
avskrivningstid fastställts ännu.
Övriga utgifter för utveckling, redovisas i resultaträkningen som kostnad när de
uppkommer. I balansräkningen redovisade
utvecklingskostnader är upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar, utrangeringar och nedskrivningar.
Kostnader för patent och varumärken
Kostnader för att etablera patent redovisas som tillgång i balansräkningen medan
SaltX Årsredovisning 2016

löpande årsavgifter redovisas som kostnad
i resultaträkningen. Patent och varumärken
redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden.
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Patent och varumärken
5 år
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs
till anskaffningsvärdet om de beräknas ge
företaget framtida ekonomiska fördelar, till
den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt
respektive Övrig rörelsekostnad.
Linjär avskrivningsmetod tillämpas.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer 5 år
NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA
TILLGÅNGAR

Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper
och fordringar som är anläggningstillgångar.
Nedskrivning för tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde beräknas som
skillnaden mellan tillgångens redovisade
värde och nuvärdet av företagsledningens
bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens
ursprungliga effektivränta.
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När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning
av nedskrivningsbehov. Har tillgången
ett återvinningsvärde som är lägre än det
redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de
lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, som
tidigare skrivits ner görs per varje balansdag
en prövning av om återföring bör göras.
FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument redovisas i enlighet
med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär
att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet. Finansiella instrument som redovisas i
balansräkningen inkluderar kundfordringar
och övriga fordringar, leverantörsskulder, och
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten
att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och koncernen har
överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats
eller på annat sätt upphört.
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med
förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp
som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar.
Fordringar som är räntefria eller som löper
med ränta som avviker från marknadsräntan
och har en löptid överstigande 12 månader
redovisas till ett diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder re23

dovisas initialt till anskaffningsvärde efter
avdrag för transaktionskostnader (upplupet
anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras
mellanskillnaden som räntekostnad över
lånets löptid med hjälp av instrumentets
effektivränta. Härigenom överensstämmer
vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till
anskaffningsvärde.

tida prestation. Det är vanligt att bidragen
betalas ut i förskott och bokförs då som
kortfristig skuld. Allteftersom villkoren för
bidraget uppfyllts reduceras skulden och en
övrig intäkt redovisas.

Kvittning av finansiell fordran
och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld
kvittas och redovisas med ett nettobelopp i
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett
nettobelopp avses ske eller då en samtida
avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSOCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Nedskrivningsprövning av
finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer bolaget om
det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i finansiella anläggningstillgångar.
Nedskrivning sker om värdenedgången
bedöms vara bestående.

AVSÄTTNINGAR

Avsättning görs när det finns en legal eller
informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv
månader nuvärdesberäknas.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas
till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna
samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning
från dotterföretag redovisas som intäkt.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRL:s indelning.

KASSAFLÖDESANALYS

NOT 2

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet
omfattar endast transaktioner som medfört
in- eller utbetalningar. Som likvida medel
klassificerar företaget, förutom kassamedel,
disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga
likvida placeringar som är noterade på en
marknadsplats och har en kortare löptid än
tre månader från anskaffningstidpunkten.
Spärrade medel klassificeras inte som likvida
medel. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

SaltX gör uppskattningar och bedömningar
om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan innebär
risk för justeringar i redovisade värden för
tillgångar och skulder under kommande år
behandlas i huvuddrag nedan.

OFFENTLIGA BIDRAG

Inom koncernen bedrivs ett flertal offentligt
delfinansierade projekt med krav på fram24

UPPSKATTNINGAR OCH
BEDÖMNINGAR

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Den största redovisade tillgången i SaltX
balansräkning utgörs av balanserade utgifter
för utvecklingsarbeten. En nedskrivningsprövning av denna tillgång upprättas baserat
SaltX Årsredovisning 2016

på en uppskattning och bedömning av vad
bolagets teknologi kan leda till i form av
framtida intäkter och kassaflöde.

NOT 3

LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Koncernen

År 2015 sålde bolaget licensrättigheter för
en applikation med bolagets teknologi inom
solfångare för den kinesiska marknaden
till ett tidigare dotterbolag som i sin tur
licenserade rätten till en samarbetspartner
i Kina. Försäljningen är delvis betald men
ännu återstår en räntebärande fordran som,
i enlighet med avtalet skall amorteras i takt
med att royalties för licenserna betalas av
den kinesiska partnern. Partnern har beviljats kredit med dessa betalningar intill fjärde
kvartalet 2018 för att underlätta kapitalbehovet i den nystartade verksamheten.
En värdering av denna post bygger på
uppskattningar och bedömningar om framtida marknadsutveckling.
SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTTSAVDRAG

Både SaltX och ClimateWell har skattemässiga underskottsavdrag. Dessa påverkas negativt genom begränsningsregler av
de väsentliga ägarförändringar som skett
i samband med samgåendet mellan bolagen. SaltX underskott bedöms, som sämst,
försvinna helt och ClimateWells minska
till cirka 165 miljoner kronor före 2016.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det
är sannolikt att avdraget kan avräknas mot
överskott vid framtida beskattning. Eftersom
bolaget inte redovisar positivt resultat har
en försiktig bedömning föranlett att dessa
underskott inte har balanserats.

INTÄKTER
2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

-

33 000

Nettoomsättning
Immateriella rättigheter för
Kina till SunCool AB
Kundfinansierad komponentutveckling och tjänsteförsäljning

Aktiverat arbete för egen räkning

1 459

7 752

1 459

40 752

9 341

4 400

9 341

4 400

4 366

6 597

Övriga rörelseintäkter
Offentlig delfinansiering av projekt
Övrigt

6

4

4 372

6 601

Bolaget har erhållit bidrag som är förenade med krav på
framtida prestation som delvis betalats ut i förskott och som
då redovisats som kortfristig skuld till dess de har upparbetats och villkoret för bidraget bedöms uppfyllt. Bolagets
bedömning är att de bidrag som intäktsförts under år 2016
i sin helhet har upparbetats och kommer att godkännas av
bidragslämnaren, d v s villkoret för bidraget är uppfyllt, i de
fall slutrapport ännu ej är godkänd. Bidragen har varit en
viktig del i bolagets finansiering av produktutveckling. Det
förekommer inga bidrag utan krav på prestation.

NOT 4

ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER
2016-01-01 2015-01-01
–2016-12-31 –2015-12-31

Koncernen
Revisionsuppdrag, PwC

206

63

–

180

Övriga tjänster, PwC

288

193

Övriga tjänster, KPMG

192

485

686

921

Revisionsuppdrag, KPMG

Moderbolaget
Revisionsuppdrag, PwC
Övriga tjänster, PwC
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63

173

193

199

256

25

NOT 5

LEASINGAVGIFTER AVSEENDE
OPERATIONELL LEASING

1)

2)

2016-01-01
–2016-12-31

2015-01-01
–2015-12-31

Bolaget har under år 2016 haft avdrag från arbetsgivaravgiften med 531 (f.å. 580) för personal som arbetat med
forskning och utveckling.
Av företagets pensionskostnader exklusive löneskatt avser
470 (f.å.416) gruppen styrelse, VD samt vVD. Utestående
pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (f.å. 0).

Koncernen
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Tillgångar som innehas via
operationella leasingavtal
Leasingavgifter

1 451

2016-01-01
– 2016-12-31

1 222

Avtalade framtida leaseavgifter
avseende icke uppsägningsbara
kontrakt förfaller till betalning:
Inom ett år

1 719

1 451

Mellan ett och fem år

7 026

7 166

Senare än fem år

2 500

4 079

11 245

12 696

Leasingavtalen avser hyresavtal för lokaler, IT-utrustning
inklusive tjänster samt tjänstebilar.

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

Styrelse
och VD

Övriga
anställda

3 190

9 128

2 451

7 930

(138)

(235)

(–)

(varav tantiem
o.d.)
1)

2015-01-01
– 2015-12-31

1)

(535)

1)

Prestationsbaserad ersättning har under år 2016 exkl.
sociala avgifter utgått med 280 tkr till VD,
255 tkr till vVD samt 75 tkr till ledningsgrupp.
2016-01-01 – 2016-12-31

NOT 6

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

KONCERNEN
Medeltal anställda
2016-01-01 varav
2016-12-31 män

2015-01-01 varav
-2015-12-31 män

Sverige
Medelantalet anställda

21

62 %

19 64 %

Lön och andra
ersättn./arvode

Pensionskostnad
inkl. löneskatt

Verkställande direktör

1 498

137

Vice verkställande direktör

1 692

447

Övriga ledande befattningshavare (2 pers.)

1 544

266

Övriga anställda

7 584

609

12 318

1 459

Arvode för styrelsens ordförande år 2016 var 300 tkr exkl
sociala avgifter och totalt för övriga styrelseledamöter 300
tkr exkl. sociala avgifter.
Arvode för CFO har utgått till enskild firma år 2016 med 972 tkr.

Könsfördelning i styrelse och företagsledningen
2016-12-31
Antal personer

2015-12-31
Antal personer

Styrelsen

5

5

Varav män

5

5

Övriga ledande befattningshavare inkl. VD

5

4

Varav män

3

2

Varav kvinnor

2

2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Koncernen
2016-01-01
– 2016-12-31

2015-01-01
– 2015-12-31

Löner och
Sociala
Löner och
Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader
12 318
(varav pensionskostnad)
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1)

2)

4 602

(1 459)

10 381

1)

2)

3 405

(1 057)

Avgångsvederlag
Mellan Bolaget och verkställande direktören gäller en
uppsägningstid på tre (3) månaders ömsesidighet. I det fall
Bolaget säger upp anställningen utgår ett avgångsvederlag
motsvarande sex (6) månadslöner utöver uppsägningstiden på tre månader. Mellan Bolaget och vice verkställande
direktören gäller en uppsägningstid på sex (6) månaders
ömsesidighet eller LAS om den är längre än Bolagets kontrakt. Bolaget har inte träffat avtal om avgångsvederlag eller
liknande förmåner med övriga ledande befattningshavare.
För övriga ledande befattningshavare gäller en uppsägningstid från arbetsgivarens sida om fyra respektive sex
månader och en månads uppsägningstid från arbetstagarens
sida.
Incitamentsprogram
Dotterbolaget ClimateWell AB har i september 2016 förvärvat vederlagsfritt 1 500 000 teckningsoptioner moderbolaget i ett incitamentsprogram för anställda. Av dessa optioner
har 483 000 förvärvats av anställda varav 308 000 optioner
har erhållits vederlagsfritt vilket medfört att de klassificerats
som aktierelaterad ersättning.
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Ett antal om 175 000 optioner har erhållits mot vederlag.
Det finns inga intjäningsvillkor. Optionerna har värderats till
marknadsvärde av extern rådgivare baserat på Black &
Scholes-modellen. De vederlagsfria har belastat resultatet
med 639 tkr inklusive sociala avgifter. Löptid är till juni 2019.

NOT 8

Moderbolaget
Inga anställda finns i moderbolaget.

Koncernen

ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER
OCH LIKNANDE INTÄKTER
2016-01-01 2015-01-01
– 2016-12-31 – 2015-12-31

Ränteintäkter, bankmedel
Ränteintäkter, lån SunCool AB
Valutakursdifferenser

Könsfördelning i styrelsen
2016-12-31

2015-12-31

Styrelsen

5

3

Moderbolaget

Antal män

5

3

Ränteintäkter, bankmedel
Ränteintäkter, lån dotterbolag

Ersättning till styrelsen
2015-01-01
– 2015-12-31

Löner och
Sociala
Löner och
Sociala
ersättningar kostnader ersättningar kostnader
Ersättning till
styrelsen

300

94

225

NOT 7

NOT 9

AV- OCH NEDSKRIVNING AV
MATERIELLA OCH IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2016-01-01 2015-01-01
– 2016-12-31 – 2015-12-31

1 620

405

43

–

1

1

1 673

472

–

12

212

1 199

212

1 211

RÄNTEKOSTNADER OCH
LIKNANDE KOSTNADER
2016-01-01 2015-01-01
– 2016-12-31 – 2015-12-31

8

Ersättning till styrelsen ovan är för perioden innan SaltX blev
moderbolag i koncernen.
Arvode till styrelsens ordförande från och med maj år
2016 var 200 tkr exkl sociala avgifter och debiteras via
bolag.
Totalt för övriga styrelseledamöter samma period var 267
tkr exkl sociala avgifter.
Mindre justeringar för sociala kostnader har gjorts mot
avsättningar år 2016 avseende år 2015.

66

Ränteintäkter, övrigt

Antal personer Antal personer

2016-01-01
– 2016-12-31

9

Koncernen
Valutakursdifferenser
Räntekostnader, Almi Företagspartner
Räntekostnader, övrigt

–

-12

-105

–

-6

-27

-111

-39

NOT 1 0 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
Den genomförda ägarförändringen i koncernen som beskrivs
närmare i förvaltningsberättelsen har medfört att de underskottsavdrag som fanns i SaltX vid 2016 års taxeringen, som
sämst, kan ha förlorats. Underskottsavdragen i ClimateWell
har också påverkats och kan ha minskat till cirka 165 mkr.
Inga förlustavdrag har av försiktighetsskäl balanserats. Underskottsavdragen uppgick vid taxering 2016 till 18,3 mkr i
moderbolaget och 203,4 mkr i ClimateWell.

Koncernen
Avskrivning patent och varumärken

-723

-772

Avskrivning inventarier, verktyg
och installationer

-610

-665

–

-66

-88

–

Försäljning immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivning immateriella
anläggningstillgångar
Nedskrivning maskiner och inventarier

NOT 11

BALANSERADE UTGIFTER
FÖR UTVECKLINGSARBETEN
2016-12-31

2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden

-7

-14

Vid årets början

65 821

61 421

-1 428

-1 517

Nyanskaffningar

9 341

4 400

75 163

65 821

75 163

65 821

Redovisat värde vid årets slut

Utvecklingen är uppdelad på fyra applikationsområden:
Solfångare med integrerad kyla och värme för byggnader,
gasdrivna värmepumpar för hushåll, värmedriven luftkondiSaltX Årsredovisning 2016
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tionering i fordon samt storskalig energilagring.
Delar av utgifter för utveckling, där forskningsresultat eller annan kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, redovisas som en tillgång
i balansräkningen, om produkten eller processen är tekniskt
och kommersiellt användbar och företaget har tillräckliga
resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller
sälja den immateriella tillgången.
Komponentutveckling pågår och avskrivning har ännu ej
påbörjats. Avskrivning påbörjas i samband med att bolaget går
in i en kommersiell fas inom respektive applikationsområde.

NOT 12 PATENT OCH VARUMÄRKEN
2016-12-31

2015-12-31

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

5 505

5 063

Nyanskaffningar

714

646

Försäljning av patent
Utrangering av patent

–

-204

-965

–

5 254

5 505

NOT 14 ANDRA LÅNGFRISTIGA
FORDRINGAR
2016-12–31
Koncernen
Fordran SunCool AB

Årets avskrivning enligt plan
på anskaffningsvärden

-3 754

-3 120

-723

-772

Redovisat värde vid årets slut

–

138

877

–

-3 600

-3 754

1 654

1 751

27 000

1 455

120

28 455

27 120

Fordran SunCool AB avser obetald del av försäljning av
immateriella rättigheter 2015.
Lånet löper tills vidare och med 6 procents ränta över
Riksbankens referensränta.
Amortering sker med 50 procent av de licensintäkter som
SunCool AB får från sin samarbetspartner i Kina. Betalning
av royaltys förväntas inledas mot slutet av 2018 då partnern
har beviljats kredit till dess för att understödja kapitalbehovet i ett inledningsskede.

NOT 15

FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2016-12-31

Försäljning av patent
Utrangering av patent

27 000

Långfristig del av ränta SunCool AB

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början

2015-12-31

2015-12-31

Koncernen
Förutbetalda kostnader

1 022

890

Upplupna intäkter

1 308

3 625

2 330

4 515

53

29

53

29

Moderbolaget
Förutbetalda kostnader

NOT 16 ÖVRIGA SKULDER
NOT 13 INVENTARIER, VERKTYG
OCH INSTALLATIONER
2016-12-31

2016-12-31
Koncernen
2015-12-31

Koncernen
Vid årets början

6 444

6 584

Nyanskaffningar

349

–

-666

-140

6 127

6 444

-5 710

-5 171

-610

-665

659

126

-5 661

-5 710

466

734

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början
Årets avskrivning enligt plan
på anskaffningsvärden
Utrangering av inventarier,
verktyg och installationer
Redovisat värde vid årets slut
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Långfristiga skulder
Statens Energimyndighet
Almi Företagspartner

Ackumulerade anskaffningsvärden

Utrangering av inventarier,
verktyg och installationer

2015-12-31

25 000

25 000

4 000

-

29 000

25 000

Skulden till Statens Energimyndighet är ett lån, som erhållits
för utveckling av bolagets affärer baserade på komponenter.
Lånet är ränte- och amorteringsfritt till dess komponenterna
genererar intäkter. Därefter sker betalning av räntor och
amortering av skuld med 5 procent av intäkterna (per år) vid
försäljning i egen regi respektive 35 procent av royaltyintäkter. Ränta kommer att utgå med 6 procent över Riksbankens
vid varje tillfälle gällande referensränta.
Skulden till Almi Företagspartner är ett tillväxtlån för innovativa företag, som erhållits för produktutveckling. Lånet är
amorteringsfritt i 36 månader och kredittiden är 96 månader.
Ränta betalas löpande under kredittiden och följer EU:s
referensränta för Sverige.
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NOT 17

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

NOT 20 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL
KASSAFLÖDESANALYS

2016-12-31

2015-12-31

Upplupna personalrelaterade
kostnader

2 469

1 183

Betalda räntor och erhållen utdelning

Förskott offentlig finansiering

3 722

5 579

Erhållen ränta

Övriga poster

2 026

1 336

Erlagd ränta

8 217

8 098

2016-01-01 2015-01-01
– 2016-12-31 – 2015-12-31

Koncernen
Koncernen

Moderbolaget
Övriga poster

11

67

111

27

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m
913

522

Av- och nedskrivningar av tillgångar

913

522

Återförd avsättning avecklingskostnad
Optioner till anställda

NOT 18 STÄLLDA SÄKERHETER OCH
EVENTUALFÖRPLIKTELSER

1 517

-402

–

505

-130

1 531

1 387

–

1 211

Moderbolaget
Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen ränta

2016-12-31

1 428

2015-12-31

Koncernen

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Ställda säkerheter

Av- och nedskrivningar av tillgångar

Företagsinteckningar

8 050

600

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

–

42 191

–

42 191

2016-12-31

2015-12-31

NOT 21 EGET KAPITAL

Moderbolaget
Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

50

50

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Antal aktier
Moderbolaget

NOT 19 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i dotterbolag

2016-12-31

2015-12-31

Antal aktier

44 737 500

4 010 500

Antal aktier, genomsnittligt

39 918 292

27 500 000

Antal aktier, efter utspädning

50 290 125

27 500 000

0,08

-

Kvotvärde per aktie

Moderbolaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Andelar i dotterbolag

–

10

97 039

–

Kapitaltillskott

–

25 496

Försäljning av andelar

–

-25 506

97 039

–

97 039

–

Redovisat värde vid årets slut

Spec av moderbolagets innehav av andelar i dotterbolag
Andel
Dotterbolag / Org nr / Säte

i%

Redovisat

1)

värde

99,9

97 039

ClimateWell AB
(publ), 556362-7131, Stockholm

97 039
1)

Ägarandelen av kapitalet avses. Återstående 0,1 procent
avser aktier av minoritetsägande.

SaltX Årsredovisning 2016

1) Efter hänsyn till utfärdade teckningsoptioner som skulle
ge ytterligare 5 552 625 aktier.

NOT 22 TRANSAKTIONER MED
NÄRSTÅENDE
SaltX bistår det tidigare dotterbolaget SunCool, via ClimateWell, med överföring av teknik- och produktionskunnande till SunCools partner i Kina NSECT. Detta som ett led i
att utveckla marknaden för SunCool-applikationen i Kina.
ClimateWell sålde under 2015 rättigheter för applikationen
till SunCool som licenserade ut dessa till NSECT. NSECT
kommer att betala royalties för dessa rättigheter till SunCool
som i sin tur betalar 50 procent av dessa till ClimateWell.
Transaktionerna med SunCool år 2015 och år 2016 har skett
till marknadsvärden.
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NOT 23 HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Styrelsen har föreslagit aktieägarna att vid årsstämman den
20 april fatta beslut om en emission med företräde för aktieägarna som tillför bolaget cirka 100 mkr före emissionskostnader. Emissionen föreslås omfatta 8,9 miljoner aktier (1:5)
innebärande en utspädning med 17 procent. Emissionen är
säkrad till 100 procent genom teckningsåtaganden med 36
mkr från existerande aktieägare och emissionsgarantier om
64 mkr. Detta gör att finansieringen är säkrad för minst 12
månader framåt.

NOT 24 OMVÄNT FÖRVÄRV AV SALTX
TECHNOLOGY HOLDING AB
På bolagsstämman den 7 april 2016 beslöt aktieägarna i
SaltX Technology Holding AB (”SaltX”) att utfärda nya aktier
i SaltX i utbyte mot apporttillskottet i ClimateWell AB. Den 2
maj 2016 registrerades apportemissionen vilket ledde till att
aktieägarna i ClimateWell fick kontroll över SaltX. I enlighet
med K3 utgör transaktionen mellan SaltX och ClimateWell
ett omvänt förvärv. Ett omvänt förvärv innebär att den legala
förvärvaren, d v s enheten som utfärdar värdepappren, SaltX,
blir det förvärvade bolaget. ClimateWell betraktas därmed
som den redovisningsmässiga förvärvaren medan SaltX ses
som det förvärvade bolaget.
Köpeskilling överförd
Köpeskillingen fastställs baserat på värdet av SaltX innan
emissionen. Detta värde uppgick till 25 939 tkr (7 010 500
aktier à 3,70 kronor, vilket var börskursen 2 maj 2016), vilket
är köpeskillingen för nettotillgångarna i SaltX.
Med anledning av att SaltX inte bedrev någon verksamhet ses
mellanskillnaden mellan förvärvade nettotillgångar och köpeskillingen som en emissionskostnad och redovisas i eget kapital.

NOT 25 FÖRSLAG TILL DISPOSITION
BETRÄFFANDE MODERBOLAGETS
RESULTAT
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel,
kronor 121 851 261,79 balanseras i ny räkning.

Stockholm 2017-03-30

Karl Bohman
Verkställande direktör

Åke Sund
Ordförande

Olle Nordström
Styrelseledamot

Tommy Nilsson
Styrelseledamot

Lennart Rolfsman
Styrelseledamot

Juan Hernandez Zayas
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-30
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor

Leonard Daun
Auktoriserad revisor

Identifierade förvärvade tillgångar och övertagna skulder
(SaltX) är, Tkr
Fordringar

9 006

Kassa och bank

1 986

Kortfristiga skulder och upplupna kostnader
Förvärvade nettotillgångar

-191
10 801

Enligt bolagsledningens uppskattning motsvaras verkligt
värde för förvärvade tillgångar och övertagna skulder dess
bokfärda värden.
Kostnad för omvänt förvärv, Tkr
Köpeskilling
Verkligt värde av förvärvade nettotillgångar
Kostnad för omvänt förvärv

25 939
-10 801
15 138

Inga kostnader har varit relaterade till förvärvet utan kostnaden är i sin helhet hänförlig till emissionskostnader.
Per den 31 december 2016 var 14 860 aktier ännu inte
tecknade varför en skuld uppgående till 251 tkr redovisas
relaterad till den pågående inlösenprocessen.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i SaltX Technology Holding AB (publ), org.nr 556917-6596

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för SaltX Technology Holding AB (publ)
för år 2016. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 8 - 31 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 1 - 7. Den andra informationen består av en beskrivning av SaltX Technology AB:s historia,
affärsområde- och affärsmodell samt en beskrivning av bolagets teknologi men innefattar inte årsredovisningen
och vår revisionsberättelse avseende denna. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser

att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ än att göra något av
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsnämndens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är
en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för SaltX Technology Holding AB (publ) för år 2016 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med årsredovisningslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsnämndens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/rn/showdocument/documents/rev_dok/revisors_ansvar.pdf. Denna beskrivning är
en del av revisionsberättelsen.
Stockholm den 30 mars 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Claes Sjödin
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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