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DELÅRSRAPPORT
KVARTAL 1 2020
FINANSIELLA HÄNDELSER

" EN UTBYGGNAD AV
FÖRNYBAR ENERGI
SKAPAR BEHOV AV
STORSKALIGA
ENERGILAGER. DET
GYNNAR VÅR
FRAMTIDA RESA
INOM BOLAGET.

Första kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (-1,7) mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9,2 (-20,1) mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,1 (-25,1) mkr
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12 (-0,29) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER

LÄS MER PÅ SID 4

Första kvartalet
SaltX kinesiska partner inleder uppförandet av pilotanläggning
Ovisshet kring effekt av covid-19

NYCKELTAL
Koncernen, Tkr			
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBIT)
Resultat per aktie före och efter utspädning
Eget kapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Soliditet (eget kapital/balansomslutning)
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Kv 1 2020
64
-9 158
-0,12
121 446
-8 958
73%

Kv 1 2019
-1 706
-20 143
-0,29
122 562
-25 144
69%

Helår 2019
193
-83 830
-1,22
131 748
-58 820
73%
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VD HAR ORDET
Verksamheten i SaltX Technology har till stora delar
fortlöpt enligt plan under första kvartalet, även om
covid-19 haft fördröjande effekter på verksamheten.
Dessa effekter fortgår även under andra kvartalet.
En väsentlig del av SaltX
verksamhet är att forska
och utveckla kring energilagring i bolagets patenterade nanocoatade salt.
Delar av denna forskning
och utveckling bedrivs i
egen regi och har därför
kunnat fortsätta utan
påverkan av covid-19.  

STÖRRE EFFEKTIVITET

Arbetet med den så
kallade fluidiserande
bädden fortgår. Bädden
är ett reaktoralternativ till
den värmeskruv som vi
exempelvis använde oss
av i anläggningen i Berlin.
Reaktorer är själva kärnan i processen där saltet
laddas med värme eller el
och laddas ur och avger
värme.
Den fluidiserande bädden innebär kortfattat att
vi får större flexibilitet, effektivitet och bättre driftsäkerhet. Dessutom räknar
vi med att reaktorn kan
få en betydande mindre
fysisk storlek jämfört med
värmeskruven. Våra egna
tester samt tester gjorda
på universitetet i München
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har fallit väl ut. Vi behöver
dock ytterligare tester och
körningar för att kunna
utvärdera och optimera
den slutliga lösningen för
fluidiserande bädd.  

ARBETET FORTSÄTTER
UNDER 2020

När det gäller samarbetet
med våra tre partners
har covid-19 haft en stor
påverkan.
Arbetet tillsammans
med vår kinesiska partner Shuangliang, som var
först att stänga ned fabriken på grund av covid-19,
har nu återupptagits i
slutet av april. Det nanocoatade saltet som vi har
levererat till Shuangliang
har nu anlänt till kinesisk
hamn vilket möjliggör
uppstart av tester och
provningar. Vi bedömer att pilotanläggningen
färdigställs under 2020.
Vad gäller våra två europeiska partners – spanska INERCO och tyska
Steinmüller – så fortlöpte
arbetet enligt plan i början av året, men har nu
pausats till följd av res-

triktioner kring covid-19.
Vår egen utveckling av
den fluidiserande bädden
och det tillhörande nanocoatat saltet har fortsatt
med både externa experter och intern kompetens.

VÅR EGEN
UTVECKLING AV
NY FAS
DEN FLUIDISE- Projektet i Berlin med
RANDE BÄDDEN Vattenfall är på väg in
i en ny fas där vi tids
OCH DET
nog förväntar oss kunna
TILLHÖRANDE pröva vår lösning med en
NANOCOATAT
fluidiserande bädd. Det
är väsentligt för oss att
SALTET HAR
vårt arbete i en
FORTSATT MED verifiera
storskalig miljö liknande
BÅDE EXTERNA den hos Vattenfall.
EXPERTER
STÖRRE FOKUS
OCH INTERN
Omställningen i enerKOMPETENS.
gibranschen var på god

väg innan covid-19 bröt
ut med en minskning av
kolkraft och ökning av
förnyelsebara energikällor inom EU. Det är vår
övertygelse att denna
omställning kommer att
fortsätta och troligen med
ett ännu större fokus och
engagemang.
Jag vill också passa på att
nämna två intressanta möjligheter vi nu arbetar med.

HELSINKI ENERGY CHALLENGE
Finlands huvudstad har
nu utlyst en global håll-
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barhetstävling för att
hitta en ny hållbar värmelösning för staden.
Vi kommer att under
året skicka in ett bidrag
som följer dom krav som
Helsingfors har ställt för
att uppfylla målen för en
hållbar värmelösning för
staden.

Carl-Johan Linér

EASE MEDLEMSKAP

Tidigare i år valde vi att
gå med i organisationen
European Association
for Storage of Energy.
En organisation baserad i Bryssel som främst
arbetar med olika politiska beslutsfattare för
att stödja utvecklingen
och implementeringen av
innovativa teknologier för
just energilagring.
Jag tackar för förtroendet
att få driva detta bolag
vidare med duktiga och
kompetenta medarbetare.

SaltX testanläggning
invigs av Marcus Witt,
Vattenfall och Harald
Bauer, VD SaltX, Till
höger Simon Ahlin,
Head of Sales SaltX.

Carl-Johan Linér
VD

SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kv 1 2020

5

VERKSAMHET
SaltX är ett teknikföretag med inriktning mot energilagring. I dag utvecklar SaltX ett termokemiskt energilager baserat på nanocoatat salt. Världen ställer om
till förnyelsebara energikällor. I och med denna omställning krävs stora mängder energilager för att möta
utbud och efterfrågan vid rätt tidpunkt.
Genom att värma upp det
nanocoatade saltet med
el eller värme kan energin
lagras i timmar, dagar eller veckor – för att sedan
kunna användas när den
väl behövs som mest.
SaltX teknologi passar
framförallt in på marknaden där högvärdig ånga,
mellan 160 – 450 grader C
behövs. Det kan exempelvis vara i industrier,
städer eller i kraftvärmeverk.

VÄGEN FRAMÅT

Bolagets uppgift är att
sälja och leverera det
världspatenterade nanocoatade saltet tillsammans
med nyckelkunskap om
teknologin till kunder och
partners. SaltX utvecklar
den färdiga lösningen
tillsammans med partners
som redan i dag levererar
energianläggningar.

KOMPONENTER

SaltX energilager består
av fyra nyckelkomponenter: två silos för lagring av
6

det nanocoatade saltet,
samt två reaktorer där
saltet laddas eller laddas
ur. Saltet tillsammans
med reaktorerna utgör
själva kärnan i energilagret. Tillsammans med
partners har en reaktorteknologi identifierats
som bedöms vara betydligt effektivare och
mer skalbar än den som
används i SaltX första
större pilotanläggning
som finns i Berlin. Teknologin – fluidiserande bädd
– är välkänd och används
framförallt i kolkraftverk.
Nästa steg är att bevisa
teknologin i pre-kommersiella anläggningar.

SALTX LAGRAR VÄRMEENERGI
Laddar med överskottsenergi – el och/
eller värme
Laddar ur högtempererad ånga, 160 —
450 grader C
Slutkunder kan vara industrier, kraftvärmeverk eller andra kunder som behöver
högtempererad ånga.

SALTX EKOSYSTEM
På vägen mot kommersialisering av
bolagets lösning för storskalig energilagring, EnerStore, är det ett antal partners
som SaltX väljer att samarbeta med.
Beroende på marknad och slutapplikation kan dessa partners skilja sig åt, men
i huvudsak kommer de att ha fyra olika
funktioner. Det är saltleverantörer som
bereder och processar nanocoatat salt,
OEM (Original Equipment Manufacturer) som tillverkar nyckelkomponenter,
EPC (Engineer, Procure, Construct) som
installerar energilagringssystem och, till
sist, slutkunderna, så kallade off takers,
som kan vara energibolag, industrier och
städer, se bild till höger.
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ENERGI

ENERGIPRODUKTION

ÅNGA

ENERSTORE

SLUTKUNDER

ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS (OEM)
TILLVERKARE AV NYCKELKOMPONENTER SOM LADDARE OCH
URLADDARE

ENGINEERING PROCURMENT
CONSTRUCTION (EPC)

SALT SUPPLIERS
BEREDER OCH PROCESSAR
NANOCOATAT SALT

INSTALLATÖRER AV ENERGILAGRINGSSYSTEM

OFF TAKERS

SLUTKUNDER SOM KAN VARA ENERGIBOLAG, INDUSTRIER OCH STÄDER OSV.
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AFFÄRSMODELL
SaltX utvecklar och säljer energilager baserat på
nanocoatat salt tillsammans med partners. Bolagets
framtida intäkter kommer framförallt att bestå av försäljning av nanocoatat salt, licensavgifter och teknologiöverföring. Intäktsströmmar kan även komma från
den färdiga anläggningen i form av installations- och
energiavgifter.
SaltX position i värdekedjan är att leverera det
nanocoatade saltet och
kunskap runt omkring
det till utvalda systempartners som bygger
och driftstartar hela energilagringslösningen.

EKOSYSTEMET VÄXER

Bolaget är beroende av
att hitta rätt partners
som kan bistå med övriga
delar för en komplett
anläggning. En viktig
pusselbit är partnerskapen med bolagets
leverantörer av salt och
det skyddande materialet. Bolagen Nordkalk
och Wacker är till för att
tillgodose de framtida

OEM/EPC: SPANIEN

OEM/EPC: TYSKLAND

projekten med nanocoatat salt.

TRE VIKTIGA PARTNERS

OEM/EPC: KINA

Tre viktiga partners är
på plats – tyska Steinmüller, spanska INERCO
och kinesiska Shuangliang. Samtliga partners är
mycket kompetenta i att
bygga energianläggingar
och under 2020 kommer
arbetet med att bygga
och designa pre-kommersiella anläggningar
och sätta gemensam plan
för kommersialisering
och kunderbjudnanen att
pågå. Bolagets partners
kommer att vara en central del i försäljningen av
energilagringsprojekt.

AFFÄRSMODELL

SUPPLIER
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IP

OEM

EPC

ENERSTORE

OFF TAKER
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
...UNDER FÖRSTA KVARTALET
SALTX KINESISKA PARTNER INLEDER
UPPFÖRANDET AV PILOTANLÄGGNING
SaltX Technologys partner i Kina, Shuangliang
Boiler Co. Ltd, går in i nästa fas med pilotprojektet. Som ett led i utvecklingsarbetet har ritningarna färdigställts och ett ton nanocoatat salt har
levererats. Pilotanläggningen planeras att färdigställas under 2020.

...ÖVRIG INFORMATION
OVISSHET KRING EFFEKT AV COVID-19

Vid tidpunkten för denna rapports avlämnande
har emellertid ledning och styrelsen inte noterat någon större påverkan på bolagets interna
verksamhet.
Styrelse och ledning bedömer att bolaget, efter den under hösten 2019 genomförda nyemissionen, har en stark finansiell ställning. Bolaget
är inte heller affärskritiskt beroende av några
leverantörer.
Den påverkan på bolagets samarbetspartners
som beskrivs på sidan 4 bedöms i nuläget inte
som avgörande för SaltX verksamhet.
SaltX:s Yaou Wu tillsammans med en medarbetare från Shuangliang Boiler i Kina.

Under första kvartalet av 2020 har spridningen av
covid-19 i Sverige och världen haft en väsentlig
påverkan på ekonomi och finansmarknader både i
Sverige och internationellt.
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FINANSIELL ÖVERSIKT

JANUARI – MARS
– KVARTAL 1
INTÄKTER, KOSTNADER
OCH RESULTAT

Nettoomsättning
Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 64 (-1 706) tkr.
Under första kvartalet 2019
avslutade SaltX ett licens- och
samarbetsavtal och återbetalade 3,2 mkr i tidigare betald
licensersättning som delvis var
intäktsförd. Detta förklarar den
negativa omsättningen 2019.
Bakgrunden till avslutat samarbete var att det inte givit avsett
resultat.
Övriga intäkter
Övriga intäkter i kvartalet
uppgick till 81 (1 756) tkr. För
första kvartalet 2019 bestod
det främst av offentliga bidrag
från Europeiska unionens Horizon 2020-projekt för HeatBoost-projektet.
Kostnader
Kostnader under kvartalet
uppgick till -9 303 (-20 193)
tkr, fördelat på övriga externa kostnader -3 580 (-9 408)
tkr, personalkostnader -4 200
(-10 137) tkr samt av- och
nedskrivningar av anläggningstillgångar på -1 523 (-648) tkr.
Balanserade utgifter för utveckling utgörs av två delar: basteknologin och applikationen
10

storskalig energilagring. Avskrivning av basteknologin med
3,6 mkr per år över en tio-årsperiod har inletts under 2020.
Kvartalet har därmed belastats
med 903 tkr i ökad avskrivning
från detta.
Kostnaderna totalt är lägre
än föregående år på grund av
färre anställda och lägre aktivitetsnivå.
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -9 158
(-20 143) tkr.
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster
uppgick till -1 055 (-650) tkr
och bestod av ränta på skulder
till Energimyndigheten och
Almi Företagspartner samt på
leasingskulder. Räntesatsen på
dessa skulder är kring 6 procent. Vidare ingår -467 tkr i
minskat verkligt värde på aktier.
Resultat före skatt
Resultat före skatt blev -10 163
(-20 793) tkr.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,12
(-0,29) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERING
OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande
verksamheten i kvartalet upp-

gick till -8 958 (-25 144) tkr.
Koncernens likvida medel
vid kvartalets slut uppgick till
75 440 (45 433) tkr.
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder uppgick till
32 063 (34 674) tkr och bestod av lån från Energimyndigheten om 24 388 tkr och Almi
Företagspartner om 3 900 tkr,
samt långfristig del av leasingskulder. En begäran om eftergift
av huvuddelen av lånet från
Energimyndigheten har tillställts myndigheten och besvarats med ett negativt besked.
Begäran om förnyad prövning
planeras.
Lånet från Almi amorteras
månadsvis under 5 år.
Investeringar
Under kvartalet gjordes investeringar som belastat kassaflödet med -230 (-422) tkr. Dessa
bestod av löpande investeringar i nya patent inklusive patentsökning på fler marknader.
Eget kapital
Eget kapital vid periodens
utgång uppgick till 121 446
(122 562) tkr eller 1,38 (1,69)
kr per aktie och har minskat
genom det negativa resultatet
samt det ökade antalet aktier.
Soliditeten vid samma tidpunkt
var 73 procent.
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UTVECKLING PER KVARTAL

					
Tkr
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBIT)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat per aktie, kr

MODERBOLAGET

Moderbolagets, SaltX Technology Holding AB (publ), verksamhet omfattar koncerngemensamma tjänster och förvaltning
av dotterbolaget SaltX Technology AB samt att upprätthålla
bolagets notering på Nasdaq
First North Premier Growth
Market.
Resultat före skatt för perioden uppgick till -2 444 (-4 195)
tkr. Moderbolagets disponibla
likvida medel uppgick per
31mars till 72 435 (38 353) tkr.
AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 7 034 958,72
kr bestående av 87 936 984
aktier à 0,08 kr. Nyemissioner
ägde rum innan årsskiftet och
registrerades i januari 2020.
AKTIEN

Aktien i SaltX är noterad på
Nasdaq First North Premier
Growth Market.
Teckningsoptioner
En emission 2018 genomfördes
i form av units bestående av en
aktie samt en teckningsoption.
Det utfärdades 14,8 miljoner
optioner. Efter smärre justering

Kv 1 2019
-1 706
-20 143
-25 144
-0,29

Kv 2 2019
867
-45 763
-11 093
-0,66

på grund av emissionen 2019
erfordras 1,9555 teckningsoptioner för att teckna en aktie
för lösenkursen 12,71 kronor
under perioden 1 januari 2020
till 31 oktober 2021. Vid full
teckning av dessa optioner
ökar antalet aktier med 7,5 miljoner motsvarande 9 procents
utspädning och bolaget tillförs
96 mkr.
Incitamentsprogram
Årsstämman i april 2017 beslutade att bemyndiga styrelsen att emittera 750 000
teckningsoptioner som erbjöds
till ledning och övrig personal,
främst nyanställda, i koncernen. Detta program lanserades
i september 2017. En option
motsvarar en (1,009) aktie,
teckning kan ske i juni 2020
och lösenkursen fastställdes
vid dagen för utfärdande som
150 procent av gällande kurs
vilket blev 48,36 kronor, efter
mindre justeringar för emissioner 2018 och 2019. Medarbetare har förvärvat 725 000
optioner varav bolaget återköpt 260 000 optioner, allt till
marknadsvärde, netto 465 000
utestående optioner. Vid fullt
utnyttjande skulle bolaget

Kv 3 2019
165
-6 983
-12 427
-0,10

Kv 4 2019
867
-10 941
-10 156
-0,16

Kv 1 2020
64
-9 158
-8 958
-0,12

tillföras 23,5 mkr. Dessa aktier
motsvarar 0,7 procents potentiell utspädning.
Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,12 (-0,29)
kr baserat på ett medeltal om
85 380 065 (70 718 660) aktier, före utspädning. Vid beräkning av antal aktier efter full
utspädning har hänsyn tagits till
tillkommande utestående aktier
från utfärdade optionsprogram,
dock har det inte givit någon
effekt eftersom resultatet är
negativt.
Per den 31 mars 2020 var 52
aktier, motsvarande mindre än
0,01 procents ägande ännu inte
tecknade från sammangåendet
mellan bolaget och SaltX Technology i april 2016.
Ovisshet kring effekt av covid-19
Under första kvartalet av 2020
har spridningen av covid-19
i Sverige och världen haft en
väsentlig påverkan på ekonomi
och finansmarknader både i
Sverige och internationellt.
Vid tidpunkten för denna
rapports avlämnande har emellertid ledning och styrelsen inte
noterat någon större påverkan

FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL UNDER 2019

					
		
Ingående balans 2020
Nyemission
Riktad emission, garantiersättning
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Förändring
aktiekapital

Ackumulerat Förändring
aktiekapital antal aktier
5 807 637,76
1 161 527,52 6 969 165,28 14 519 094
65 793,44 7 034 958,72
822 418

Ackumulerat
antal aktier
72 595 472
87 114 566
87 936 984
11

på bolagets interna verksamhet.
Styrelse och ledning bedömer
att bolaget, efter den under
hösten 2019 genomförda nyemissionen, har en stark finansiell ställning. Bolaget är inte
heller affärskritiskt beroende av
några leverantörer.
Den påverkan på bolagets
samarbetspartners som beskrivs
på sidan 4 bedöms i nuläget  
inte som avgörande för SaltX
verksamhet.
Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med International Financial Reporting
Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler
för koncerner samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten har
upprättats i enlighet med IAS
34 Delårsrapportering.
Moderbolagets redovisning
är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för
Juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för
den juridiska personen tillämpar
samtliga av EU antagna IFRS
och uttalanden så långt detta är
möjligt inom ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen
och med hänsyn till sambandet
mellan redovisning och beskattning. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats enligt
Årsredovisningslagen.
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med de
som beskrivs i SaltX-koncernens
årsredovisning för 2019.

12
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTAT – SAMMANDRAG
Tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA
Kostnad för handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

Kv 1 2020
64
81
145

Kv 1 2019
-1 706
1 756
50

Helår 2019
193
6 144
6 337

–
-3 580
-4 200
-1 523
-9 303

–
-9 408
-10 137
-648
-20 193

-126
-24 542
-27 860
-37 639
-90 167

RÖRELSERESULTAT
-9 158
-20 143
-83 830
				
Finansiella intäkter
–
–
8
Finansiella kostnader
-1 005
-650
-3 875
FINANSIELLA POSTER - NETTO
-1 005
-650
-3 867
RESULTAT FÖRE SKATT

-10 163

-20 793

-87 697

PERIODENS RESULTAT

-10 163

-20 793

-87 697

-0,29
-0,29

-1,22
-1,22

Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr
Resultat per aktie före utspädning
-0,12
Resultat per aktie efter utspädning
-0,12

I koncernen återfinns inga poster som redovisas i övrigt totalresultat varför summa totalresultat överensstämmer med periodens resultat.
Periodens resultat och summa totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
– SAMMANDRAG
Tkr

31 mar 2020

31 mar 2019

31 dec 2019

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
74 237
107 366
75 139
Patent och varumärken
1 463
2 898
1 354
75 700
110 264
76 493
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer
1 325
Nyttjanderättstillgångar
5 063
6 388

1 909
6 594
8 503

1 445
5 443
6 888

Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga värdepappersinnehav
5 650
7 800
6 117
5 650
7 800
6 117
Summa anläggningstillgångar
87 738
126 567
89 498
			
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar
63
918
1 077
Övriga kortfristiga fordringar
2 112
3 645
2 346
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 564
2 126
1 462
Likvida medel
75 440
45 433
85 321
Summa omsättningstillgångar
79 179
52 122
90 206
SUMMA TILLGÅNGAR
166 917
178 689
179 704
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital
7 035
5 808
5 808
Pågående emission
–
–
1 228
Övrigt tillskjutet kapital
665 713
590 989
665 851
Balanserat resultat inklusive årets resultat
-551 302
-474 235
-541 139
Summa eget kapital
121 446
122 562
131 748
Långfristiga skulder		
Övriga skulder
28 288
Leasingskulder
3 775
Summa långfristiga skulder
32 063

29 758
4 916
34 674

28 588
4 150
32 738

Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder
1 297
Leasingskulder
1 467
Övriga skulder
5 291
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
5 353
Summa kortfristiga skulder
13 408
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
166 917

3 113
1 726
1 375
15 239
21 453
178 689

2 237
1 447
4 954
6 580
15 218
179 704
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
          

Tkr
Ingående balans 1 jan 2019
Resultat jan-mar 2019 tillika summa totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Emissioner
Emissionskostnader
Förvärvade teckningsoptioner
Utgående balans 31 mar 2019
Ingående balans 1 apr 2019
Resultat apr-dec 2019 tillika summa totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Pågående emission
Emissionskostnader
Utgående balans 31 dec 2019

Ingående balans 1 jan 2020
Resultat jan-mar 2020 tillika summa totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Emissioner
Emissionskostnader
Utgående balans 31 mar 2020
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                                 Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Balanserat
resultat
inkl. årets
resultat

Summa
eget kapital

Aktiekapital

Pågående
emission

Övrigt
tillskjutet
kapital

4 911
–
–

888
–
–

591 241
–
–

-453 442
-20 793
-20 793

143 598
-20 793
-20 793

897
–
–
5 808

-888
–
–
–

–
-250
-2
590 989

–
–
–
-474 235

9
-250
-2
122 562

5 808
–
–

–
–
–

590 989
–
–

-474 235
-66 904
-66 904

122 562
-66 904
-66 904

–
–
5 808

1 228
–
1 228

84 508
-9 646
665 851

–
–
-541 139

85 736
-9 646
131 748

5 808
–
–

1 228
–
–

665 851
–
–

-541 139
-10 163
-10 163

131 748
-10 163
-10 163

1 227
–
7 035

-1 228
–
–

–
-138
665 713

–
–
-551 302

-1
-138
121 446
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KONCERNENS RAPPORT
ÖVER KASSAFLÖDEN
Tkr		

Kv 1 2020

Kv 1 2019

Helår 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster
-10 163
-20 793
-87 697
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m
2 133
746
39 899
		
-8 030
-20 047
-47 798
Ökning/minskning av rörelsefordringar
1 146
7 164
8 968
Ökning/minskning av rörelseskulder
-2 074
-12 261
-19 990
Summa förändring av rörelsekapital		
-928
-5 097
-11 022
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
-8 958
-25 144
-58 820
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
-230
-421
-2 038
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-230
-421
-2 038
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Nyemission netto efter transaktionskostnader
-282
-243
75 847
Förändring av långfristiga leasingskulder
-411
-431
-1 340
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-693
-674
74 507
Periodens kassaflöde		
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

16

-9 881
85 321
75 440

-26 239
71 672
45 433

13 649
71 672
85 321
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NOTER

NOT 1 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR
OCH BEDÖMNINGAR FÖR
REDOVISNINGSÄNDAMÅL
De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande
risk för väsentliga justeringar i
redovisade värden för tillgångar
och skulder är:     
Historisk finansiering från
Energimyndigheten
Långfristiga skulder består
till största del av lån från
Energimyndigheten om
24 388 tkr. En begäran om
eftergift av huvuddelen av
lånet har tillställts myndigheten och besvarats med ett
negativt besked. Omprövning av beslutet planeras.
Immateriella tillgångar: Den
största redovisade tillgången
i SaltX balansräkning utgörs
av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten. Dessa är
hänförliga till basteknologin
och applikationen storskalig energilagring, EnerStore.

En nedskrivningsprövning
av denna tillgång upprättas
baserat på en uppskattning
och bedömning av vad bolagets teknologi kan leda till
i form av framtida intäkter
och kassaflöden. Viktiga
komponenter vid beräkning
av dessa framtida värden är
volymtillväxt, vinstmarginal
och diskonteringsränta. En
väsentlig förändring av viktiga
komponenter i beräkningen
kan innebära att balansposten
behöver justeras
Avskrivning av basteknologin med 3,6 mkr per år över en
tio-årsperiod har inletts under
2020.
Utveckling
Koncernen gör en bedömning av när produkten eller
processen är tekniskt och
kommersiellt användbar
samt om koncernen har
tillräckliga resurser att
fullfölja utvecklingen och

INTÄKTER

		
Intäkter från avtal med kunder
Övriga intäkter
Summa intäkter		

därefter använda eller sälja
den immateriella tillgången.
Om dessa förutsättningar
är uppfyllda redovisas en
immateriell tillgång i balansräkningen.
Forskning och
säljfrämjande åtgärder
Koncernen har under perioden fokuserat på applikationen för storskalig
energilagring, EnerStore.
Aktiviteterna har främst
utgjorts av att söka efter
en mer effektiv nyckelkomponent för att ladda och
ladda ur energi från det
nanocoatade saltet. Vidare
har resurser lagts på initiala säljfrämjande åtgärder i
form av arbete och förberedelser av pre-kommersiella
anläggningar tillsammans
med partners. Dessa aktiviteter och insatser har karaktären av forsknings- och
säljfrämjande verksamhet

Kv 1 2020
64
81
145

Kv 1 2019
-1 706
1 756
50

Helår 2019
193
6 144
6 337

Kv 1 2020
14
–
50
64

Kv 1 2019
162
-2 178
310
-1 706

Helår 2019
393
-2 067
1 867
193

Koncernen har intäkter från kunder enligt specifikation nedan:
		
Varuförsäljning
Licens- och royaltyintäkter
Utvecklingssamarbete
Summa kundintäkter		
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och kostnadsförs löpande
när de uppkommer.
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer, inklusive
förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden.

NOT 2 INTÄKTER
Koncernen har redovisat följande belopp i resultaträkningen
hänförliga till intäkter, se tabell
på föregående sida.

NOT 3 FINANSIELLA
INSTRUMENT

En begäran om eftergift av huvuddelen av lånet har tillställts
myndigheten och besvarats med
ett negativt besked. Begäran om
förnyad prövning planeras.
Vad gäller verkligt värde på
kortfristiga finansiella tillgångar
och skulder bedöms verkligt
värde motsvara redovisat värde,
eftersom diskonteringseffekten
inte är väsentlig.

NOT 4 TRANSAKTIONER
MED NÄRSTÅENDE
Under 2020 har inga transaktioner med närstående förekommit
annat än avtalade ersättningar till
styrelse och ledning.

Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen
Aktier i noterade bolag

31 mar 2020

Central Development
Holdings Ltd

5 650

31 mar 2019
7 800

( f.d. Zhong Fa Zhan Holdings Ltd)

Tillgångarna har värderats i nivå
1 i verkligt värdehierarkin.
För koncernens upplåning från
Almi Företagspartner motsvaras
det redovisade värdet på upplåningen dess verkliga värde eftersom räntan på denna upplåning
är i paritet med aktuella marknadsräntor. Skillnader har dock
identifierats avseende lånet från
Statens Energimyndighet.

VERKLIGT VÄRDE
31 mar 2020
Statens Energimyndighet
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31 mar 2019

Redovisat värde Verkligt värde Redovisat värde Verkligt värde
24 388
23 830
24 488
23 830
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MODERBOLAGETS
RESULTATRÄKNING
Tkr
NETTOOMSÄTTNING

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

Kv 1 2020

Kv 1 2019

Helår 2019

600

600

2 400

-1 009
-1 634
-2 643

-1 881
-3 431
-5 312

-4 444
-8 876
-13 320

RÖRELSERESULTAT
-2 043
-4 712
-10 920
				
Ränteintäkter och liknande intäkter
66
517
3 198
Finansiella kostnader
-467
–
-1 683
FINANSIELLA POSTER - NETTO
-401
517
1 515
RESULTAT FÖRE SKATT
-2 444
-4 195
-9 405
		
Lämnat koncernbidrag
–
–
-83 000
PERIODENS RESULTAT
-2 444
-4 195
-92 405
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MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING
Tkr

31 mar 2020

31 mar 2019

31 dec 2019

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag
197 270
197 270
197 270
Andelar i långfristiga värdepappersinnehav
5 650
7 800
6 117
Summa anläggningstillgångar
202 920
205 070
203 387
		
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar
351
350
782
Fordringar hos koncernföretag
8 817
57 069
750
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
452
535
265
Kassa och bank
72 435
38 353
82 458
Summa omsättningstillgångar
82 055
96 307
84 255
SUMMA TILLGÅNGAR
284 975
301 377
287 642
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget Kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital
7 035
5 808
5 808
Pågående emission
–
–
1 228
7 035
5 808
7 036
Fritt eget kapital		
Överkursfond
447 058
372 334
447 196
Balanserat resultat
-170 568
-78 163
-78 163
Periodens resultat
-2 444
-4 195
-92 405
274 046
289 976
276 628
Summa eget kapital
281 081
295 784
283 664
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder
523
Övriga kortfristiga skulder
236
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter
3 135
Summa kortfristiga skulder
3 894
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
284 975
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328
124
5 141
5 593
301 377

778
158
3 042
3 978
287 642
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STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och VD försäkrar att denna delårsrapport utgör en rättvisande översikt
av moderbolaget och koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat för
den aktuella perioden.
Stockholm 5 maj 2020
Styrelsen
Åke Sund
ordförande

Staffan Andersson
ledamot

Tony Grimaldi
ledamot

Hans Holmström
ledamot

Erica Larson
ledamot

Elin Lydahl
ledamot

Carl-Johan Linér
		
VD
		
Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.
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ÖVRIG INFORMATION
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Delårsrapport kvartal 2 2020
Delårsrapport kvartal 3 2020			
Bokslutskommuniké 2020
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070 532 08 08
cj.liner@saltxtechnology.com
Harald Bauer, CFO
0708 10 80 34
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