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DELÅRSRAPPORT
KVARTAL 2 2020
FINANSIELLA HÄNDELSER

Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (-0.8) mkr

" VÅREN HAR TILL
STOR DEL GÅTT
TILL ATT FLYTTA
FRAM VÅRA
EGNA POSITIONER
INOM REAKTOROCH MATERIAL
UTVECKLING.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -17,3 (-65,9) mkr

LÄS MER PÅ SID 4

Andra kvartalet
Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,9) mkr
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -8,2 (-45,8) mkr
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,2 (-11,1) mkr
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,66) kr
Delåret januari –juni

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,2 (-36,2) mkr
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 (-0,96) kr

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
Efter periodens utgång
Energimyndigheten beviljar stöd på 5 mkr för vidareutveckling och verifiering
av SaltX lösning för energilagring
Övrig information
Påverkan av Covid-19 är fortsatt begränsad, men skapar viss förskjutning i
samarbetet med partners

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 2 2020
25
-8 169
-0,09
113 419
-10 216
74%

Kv 2 2019
867
-45 762
-0,66
74 632
-11 094
57%

6 mån 2020
89
-17 327
-0,21
113 419
-19 174
74%

6 mån 2019
-839
-65 906
-0,96
74 632
-36 237
57%

Helår 2019
193
-83 830
-1,22
131 748
-58 820
73%
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VD HAR ORDET

A

ktiviteten på SaltX
Technology har varit
fortsatt hög under
kvartalet. SaltX egna utvecklingsarbete har kunnat bedrivas i normal takt
trots rådande situation,
men Covid-19-pandemin
har visat sig vara mer omfattande än vi till en början
anade och detta har inneburit fördröjningar i våra
projekt med partners.
Pandemin har samtidigt
visat vad samhället, företag och människor på kort
tid kraftfullt kan åstadkomma för att bemöta
globala hot. En handlingskraft som visar på vilka
förändringar som sannolikt kan åstadkommas vad
gäller världens allt mer
påtagliga miljöhot.
Länder och företag
uppbackade av motiverade
människor börjar kraftsamla för att skapa en ekonomi
baserad på grönare och
uthålligare principer.
Detta sätter oss i en
god strategisk position på
en marknad som efterlyser tekniska lösningar för
att uppnå ett fossilfritt
samhälle.
Våren har till stor del
gått till att flytta fram våra
egna positioner inom reaktor- och materialutveckling. Vi har och fortsätter
4

att arbeta med en optimering av samspelet mellan
det nanocoatade saltet
och själva reaktortekniken.

ETT ÅR SOM VD

Jag har nu arbetat som
VD på SaltX i drygt ett år
och bolaget har gått från
flera applikationer till ett
tydligt fokusområde
– storskalig energilagring.
Det är inom detta område
– EnerStore – vi ser att vi
kan skapa störst värde för
alla intressenter, inklusive
aktieägare.
Den nya strategin, som
fokuserar på ett område,
gör att vår kommunikation
utåt inte är lika frekvent
som tidigare, då vi hade
ett bredare utbud av
lösningar. Bolaget har en
dedikerad och kompetent
personal och jag är stolt
över alla medarbetare.
Min tro på SaltX potential
är fortsatt stor och jag är
övertygad om att vi har
valt rätt väg att gå.

PARTNERS

Våra partners har under
våren blivit rejält påverkade
av pandemin i och med den
omfattande nedstängning
som genomförts i bland annat Tyskland och Spanien.
Detta har lett till att våra
partners inte kunnat arbeta

MIN TRO PÅ
SALTX POTENTIAL ÄR FORTSATT
STOR OCH
JAG ÄR ÖVERTYGAD OM ATT
VI HAR VALT
RÄTT VÄG ATT GÅ.

på med våra gemensamma
projekt i den takt vi tillsammans planerat.
Kina har också varit
påverkade, men landet
har under kvartalet åter
öppnat upp och samarbetet med vår kinesiske
partner Shuangliang har
återgått till ett mer normalt tempo. Shuangliang
fortsätter att utveckla och
tillverka sin konstruktion
av EnerStore energilager.
SaltX stödjer med material, kunskap om det och
processkunnande.
Vi har även fortsatt
utvecklingsarbetet på
egen hand. Under vår och
försommar har vi bland
annat utvärderat olika lösningar för reaktorer. Det
har bland annat skett genom kontakter med flera
intressanta bolag som utvecklar och tillverkar olika
typer av reaktorer. Dessa
bolag har kompetens och
teknikkunskap som kommer vara till stor fördel för
att kunna utveckla affärer
tillsammans med våra
partners i framtiden.

BERLIN

Avseende pilotprojektet i
Berlin hos Vattenfall har vi
fått positivt besked på vår
ansökan till Energimyndigheten. Vi har beviljats stöd
SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kv 2 2020

på 5 mkr, för att optimera
och skala upp vår urladdningsreaktor vilket jag
är glad för. Det visar på
myndighetens tilltro till
oss och vår teknologi.
På grund av pandemin
pågår diskussioner om
lämplig placering av test
anläggningen.

Carl-Johan Linér

VÅRT FOKUS

SaltX fokus är att arbeta
med forskning och utveckling inom vårt material tillsammans med
reaktorteknologi för att ta
oss vidare till kommersialisering av en lösning för
energilagring. Stödet från
Energimyndigheten, samarbetet med olika partners
och intresset vi möter från
marknaden är viktiga faktorer som motiverar och
driver detta arbete vidare.
Avslutningsvis vill jag
tacka nya och nuvarande
aktieägare och andra intressenter för förtroendet.
Vi ser med stor övertygelse och förväntan på att vi
tillsammans med våra partners kommer att fortsätta
skapa värden på en marknad för fossilfri energi.

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

Carl-Johan Linér
VD
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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
behövs.
SaltX teknologi passar
framförallt in på marknaden där högvärdig ånga,
mellan 160 – 450 ° 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
det nanocoatade saltet,
6

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 ° 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 system
partners 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 tillgodoser de
framtida projekten med
nanocoatat salt.

OEM/EPC: SPANIEN

OEM/EPC: TYSKLAND

PARTNERS

SaltX fokuserar på att
liera sig med kompetenta
partners som är vana vid
att bygga energianläggningar. Tre viktiga partners knöts till bolaget
under 2019 – tyska Steinmüller, spanska INERCO
och kinesiska Shuangliang. Nästa steg är att
bygga ytterligare testanläggningar, piloter och
pre-kommersiella anläggningar tillsammans med
dessa och sätta en gemensam plan för kommersialisering och kunderbjudanden. Bolagets
partners kommer också
vara en central del i
försäljningen av energilagringsprojekt.

OEM/EPC: KINA

AFFÄRSMODELL

SUPPLIER
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IP

OEM

EPC

ENERSTORE

OFF TAKER
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
...EFTER PERIODENS UTGÅNG

...ÖVRIG INFORMATION

ENERGIMYNDIGHETEN BEVILJAR STÖD PÅ 5 MKR

PÅVERKAN AV COVID-19

SaltX har beviljats stöd från Energimyndigheten
på 5 miljoner kronor.  Stödet ska gå till vidareutveckling och verifiering av SaltX lösning för energilager, EnerStore, med en ny uppdaterad urladdningsreaktor baserat på fluidbäddsteknologi.

Under 2020 har spridningen av Covid-19 haft
en väsentlig påverkan på ekonomin både i
Sverige och internationellt. Styrelse och ledning
konstaterar att påverkan på bolagets interna
verksamhet är fortsatt begränsad, men effekten
på utländska partners är mer betydande vilket
påverkar takten i samarbetet och kommersialiseringen av SaltX lösning.

En skiss av den nya testreaktorn,
baserad på fluidbäddsteknologi.

Ångledning

Fluidiseringskammare

SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kv 2 2020

9

FINANSIELL ÖVERSIKT

APRIL-JUNI
– KVARTAL 2
INTÄKTER, KOSTNADER
OCH RESULTAT

Nettoomsättning
Nettoomsättning för kvartalet
uppgick till 25 (867) tkr.
Övriga intäkter
Övriga intäkter i kvartalet
uppgick till 744 (1 666) tkr
bestående främst av ett bidrag
från Energimyndigheten på
555 tkr avseende testanläggningen i Berlin. Beloppet var
ursprungligen skuldfört och avsett att tillfalla en partner, men
har nu tillgodoräknats SaltX.
Kostnader
Kostnader under kvartalet
uppgick till -8 938 (-48 295) tkr,
fördelat på kostnader för handelsvaror – (-81) tkr, övriga
externa kostnader -3 009
(-6 441) tkr, personalkostnader
-4 395 (-7 731) tkr samt av- och
nedskrivningar av anläggningstillgångar på -1 534 (-34 042)
tkr. Balanserade utgifter för
utveckling utgörs av två delar:
basteknologin och applikationen
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 avskrivning från detta.
Kostnaderna är lägre än
10

föregående år, dels på grund av
färre anställda och därmed
lägre aktivitetsnivå, dels på
grund av att ingen nedskrivning
av immateriella tillgångar har
skett under kvartalet.
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -8 169
(-45 762) tkr.
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster
uppgick till 142 (-2 117) 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 förändring
i verkligt värde på aktierna i
Central Development Holdings
Ltd som var positiv under andra
kvartalet med 633 tkr medan
den var negativ i jämförelseperioden med -1 507 tkr.
Resultat före skatt
Resultat före skatt blev -8 027
(-47 879) tkr.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,09
(-0,66) kr.

KASSAFLÖDE, INVESTERING
OCH FINANSIELL STÄLLNING

let uppgick till -10 216 från
finansieringsverksamheten
(-11 094) tkr. Kassautflödet
inkluderade återbetalning av
förskott från EU:s Horizon
2020 projekt med 2 756 tkr.
Koncernens likvida medel
vid kvartalets slut uppgick till
61 820 (33 547) tkr.
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder uppgick till
31 382 (33 734) tkr och bestod
av lån från Energimyndigheten
om 24 388 tkr och Almi Företagspartner om 3 600 tkr, samt
långfristig del av leasingskulder.
Lånet från Almi amorteras
månadsvis under 5 år.
Investeringar
Under perioden gjordes investeringar som belastat kassaflödet med -235 (-310) tkr. Dessa
bestod av löpande investeringar i nya patent inklusive patentsökning på fler marknader.
Eget kapital
Eget kapital vid periodens
utgång uppgick till 113 419
(74 632) tkr eller 1,29 (1,03) kr
per aktie och har minskat sedan
årsskiftet genom det negativa
resultatet samt det ökade antalet aktier. Soliditeten vid samma
tidpunkt var 74 procent.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande verksamheten i kvartaSaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kv 2 2020

UTVECKLING PER KVARTAL

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

JANUARI – JUNI 2020
INTÄKTER, KOSTNADER
OCH RESULTAT

Nettoomsättning
Nettoomsättning för perioden
uppgick till 89 (-839) tkr.
Övriga intäkter
Övriga intäkter i perioden uppgick till 825 (3 422) tkr och
bestod främst av bidrag från
Energimyndigheten på 555 tkr
avseende testanläggningen i
Berlin. Beloppet var ursprungligen avsett att tillfalla en partner.
Kostnader
Kostnader under perioden
uppgick till -18 241 (-68 489)
tkr, fördelat på kostnader för
handelsvaror – (-81) tkr, övriga externa kostnader -6 589
(-15 849) tkr, personalkostnader -8 595 (-17 868) tkr samt
av- och nedskrivningar av
anläggningstillgångar på -3 057
(-34 691) tkr. Balanserade utgifter för utveckling utgörs av två
delar: basteknologin och applikationen storskalig energilagring. Avskrivning av basteknologin med 3,6 mkr per år över en
tio-årsperiod har inletts under

Kv 2 2019
867
-45 762
-11 094
-0,66

Kv 3 2019
165
-6 984
-12 427
-0,10

2020. Perioden har därmed
belastats med 1 806 tkr i ökad
avskrivning från detta.
Kostnaderna totalt är lägre än
föregående år på grund av färre
anställda och därmed lägre aktivitetsnivå, även exklusive nedskrivning av balanserad utveckling.
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultatet blev -17 327
(-65 906) tkr.
Finansiella poster
Resultat från finansiella poster
uppgick till -863 (-2 766) 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 förändring i verkligt värde på aktierna i Central
Development Holdings Ltd som
var positiv under andra kvartalet med 166 tkr medan den var
negativ i jämförelseperioden
med -1 507 tkr.
Resultat före skatt
Resultat före skatt blev -18 190
(-68 672) tkr.
Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21
(-0,96) kr.

Kv 4 2019
867
-10 941
-10 155
-0,16

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

Kv 2 2020
25
-8 169
-10 216
-0,09

KASSAFLÖDE, INVESTERING
OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Kassaflöde och likviditet
Kassaflöde från den löpande
verksamheten i perioden uppgick till -19 174 (-36 237) tkr.
Kassautflödet från finansieringsverksamheten inkluderade
återbetalning av förskott från
EU:s Horizon 2020 projekt med
2 756 tkr.
Långfristiga skulder
En begäran om eftergift av
huvuddelen av lånet från Energimyndigheten har tillställts
myndigheten och besvarats
med ett negativt besked under
första kvartalet. Begäran om
förnyad prövning planeras.
Investeringar
Under perioden gjordes investeringar som belastat kassaflödet med -465 (-732) tkr. Dessa
bestod av löpande investeringar
i nya patent inklusive patentsökning på fler marknader.
MODERBOLAGET

Moderbolagets, SaltX Technology Holding AB (publ),
verksamhet omfattar koncerngemensamma tjänster och

FÖRÄNDRING AV AKTIEKAPITAL

					
		 Förändring
aktiekapital
Ingående balans 2020
—
Nyemission
1 161 527,52
Riktad emission, garantiersättning
65 793,44
SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kv 2 2020

Ackumulerat
aktiekapital
5 807 637,76
6 969 165,28
7 034 958,72

Förändring
antal aktier
—
14 519 094
822 418

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

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 -3 584 (-7 739)
tkr. Moderbolagets disponibla
likvida medel uppgick per
31mars till 60 456 (27 148) tkr.

kr baserat på ett medeltal om
86 658 525 (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.

AKTIEKAPITAL

Väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer
All affärsverksamhet och allt
ägande av aktier är förenat med
risker. Risker som hanteras väl
kan innebära möjligheter och
värdeskapande, medan det motsatta kan medföra skador och
förluster. Riskerna kan delas in
i marknadsrelaterade, rörelserelaterade och finansiella risker.
Se vidare bolagets årsredovisning på hemsidan.

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
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
De teckningsoptioner som
årsstämman i april 2017 beslutade om förföll utan värde i juni
2020.
Resultat per aktie
Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,21 (-0,96)
12

bolagets 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.

Påverkan av Covid-19
Under 2020 har spridningen
av Covid-19 haft en väsentlig
påverkan på ekonomin både
i Sverige och internationellt.
Styrelse och ledning konstaterar
att påverkan på bolagets interna
verksamhet är fortsatt begränsad, men effekten på utländska
partners är mer betydande
vilket påverkar takten i samarbetet och kommersialiseringen
av SaltX lösning.
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. ModerSaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kv 2 2020

KONCERNENS RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTAT – SAMMANDRAG
Tkr
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA

Kv 2 2020
25
744
769

Kv 2 2019
867
1 666
2 533

6 mån 2020
89
825
914

6 mån 2019
-839
3 422
2 583

Helår 2019
193
6 144
6 337

Kostnad för handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

—
-3 009
-4 395
-1 534
-8 938

-81
-6 441
-7 731
-34 042
-48 295

—
-6 589
-8 595
-3 057
-18 241

-81
-15 849
-17 868
-34 691
-68 489

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

RÖRELSERESULTAT

-8 169

-45 762

-17 327

-65 906

-83 830

FINANSIELLA POSTER - NETTO
RESULTAT FÖRE SKATT

142
-8 027

-2 117
-47 879

-863
-18 190

-2 766
-68 672

-3 867
-87 697

PERIODENS RESULTAT

-8 027

-47 879

-18 190

-68 672

-87 697

Resultat per aktie räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, kr
Resultat per aktie före utspädning
-0,09
-0,66
Resultat per aktie efter utspädning
-0,09
-0,66

-0,21
-0,21

-0,96
-0,96

-1,22
-1,22

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

30 jun 2020

30 jun 2019

31 dec 2019

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
73 334
74 161
75 139
Patent och varumärken
1 538
2 901
1 354
74 872
77 062
76 493
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Nyttjanderättstillgångar

1 234
4 683
5 917

1 760
6 213
7 973

1 445
5 443
6 888

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

6 283
6 293
6 117
6 283
6 293
6 117
Summa anläggningstillgångar
87 072
91 328
89 498
			
Omsättningstillgångar
Förskott från leverantörer
—
35
—
Kundfordringar
38
893
1 077
Övriga kortfristiga fordringar
2 196
2 137
2 346
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
1 721
1 932
1 462
Likvida medel
61 820
33 547
85 321
Summa omsättningstillgångar
65 775
38 544
90 206
SUMMA TILLGÅNGAR
152 847
129 872
179 704
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital
7 035
5 808
5 808
Pågående emission
—
—
1 228
Övrigt tillskjutet kapital
665 713
590 938
665 851
Balanserat resultat inklusive årets resultat
-559 329
-522 114
-541 139
Summa eget kapital
113 419
74 632
131 748
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Leasingskulder
Summa långfristiga skulder

27 988
3 394
31 382

29 158
4 576
33 734

28 588
4 150
32 738

Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder
728
Leasingskulder
1 489
Övriga skulder
1 489
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
4 340
Summa kortfristiga skulder
8 046
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
152 847

2 536
1 726
2 320
14 924
21 506
129 872

2 237
1 447
4 954
6 580
15 218
179 704
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
				Balanserat
			Övrigt
resultat
		
Pågående
tillskjutet
inkl. årets
Tkr
Aktiekapital
emission
kapital
resultat
Ingående balans 1 jan 2019
Resultat jan-jun 2019 tillika summa totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Emissioner
—
Emissionskostnader
Förvärvade teckningsoptioner
Utgående balans 30 jun 2019

Resultat jul-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-jun 2020 tillika summa totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare:
Emissioner
Emissionskostnader
Utgående balans 30 jun 2020

SaltX Technology Holding AB (publ) Delårsrapport Kv 2 2020

Summa
eget kapital

4 911
—
—

888
—
—

591 241
—
—

-453 442
-68 672
-68 672

143 598
-68 672
-68 672

897
—
—
5 808

-888
—
—
—

—
-301
-2
590 938

—
—
—
-522 114

9
-301
-2
74 632

—
—

—
—

—
—

-19 025
-19 025

-19 025
-19 025

—
—
5 808

1 228
—
1 228

84 508
-9 595
665 851

—
—
-541 139

85 736
-9 595
131 748

5 808
—
—

1 228
—
—

665 851
—
—

-541 139
-18 190
-18 190

131 748
-18 190
-18 190

1 227
—
7 035

-1 228
—
—

—
-138
665 713

—
—
-559 329

-1
-138
113 419
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KONCERNENS RAPPORT
ÖVER KASSAFLÖDEN
Tkr		

Kv 2 2020

Kv 2 2019

6 mån 2020

6 mån 2019

Helår 2019

-8 027
901
-7 126

-47 879
36 036
-11 843

-18 190
3 034
-15 156

-68 672
36 783
-31 889

-87 697
39 899
-47 798

Ökning/minskning av rörelsefordringar
-216
1 692
930
Ökning/minskning av rörelseskulder
-2 874
-943
-4 948
Summa förändring av rörelsekapital		
-3 090
749
-4 018
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
-10 216
-11 094
-19 174
			
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
-205
-310
-435
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
-30
—
-30
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
-235
-310
-465
			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Nyemission netto efter transaktionskostnader
—
-51
-282
Återbetalning Europeiska Unionen
-2 756
—
-2 756
Förändring av långfristiga leasingskulder
-413
-431
-824
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
-3 169
-482
-3 862

8 856
-13 204
-4 348
-36 237

8 968
-19 990
-11 022
-58 820

-732
—
-732

-2 038
—
-2 038

-294
—
-862
-1 156

75 847
—
-1 340
74 507

Periodens kassaflöde		
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

-38 125
71 672
33 547

13 649
71 672
85 321

Kassaflöde från den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m
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-13 620
75 440
61 820

-11 886
45 433
33 547

-23 501
85 321
61 820
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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 under första kvartalet. Begäran om förnyad
prövning planeras.
Immateriella tillgångar: Den
största redovisade tillgången
i SaltX balansräkning utgörs
av balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten. Dessa är
hänförliga till basteknologin

INTÄKTER
Intäkter från avtal med kunder
Övriga intäkter
Summa intäkter

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
tioårsperiod har inletts under
2020.
Utveckling
Koncernen gör en bedömning av när produkten eller
processen är tekniskt och
kommersiellt användbar samt
om koncernen har tillräckliga

Kv 2 2020
25
744
769

resurser att fullfölja utvecklingen och 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 till
sammans med partners. Dessa
aktiviteter och insatser har
karaktären av forskningsoch säljfrämjande verksam-

Kv 2 2019
867
1 666
2 533

6 mån 2020
89
825
914

6 mån 2019
-839
3 422
2 583

Helår 2019
193
6 144
6 337

Kv 2 2019
54
—
813
867

6 mån 2020
39
—
50
89

6 mån 2019
216
-2 178
1 123
-839

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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Kv 2 2020
25
—
—
25
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het 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
Finansiella tillgångar värderade
till verkligt värde via resultaträkningen.
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.
En begäran om eftergift av huvuddelen av lånet har tillställts
myndigheten och besvarats med
ett negativt besked under första
kvartalet. 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.

AKTIER I NOTERADE BOLAG
Central Development Holdings Ltd
(f.d. Zhong Fa Zhan Holdings Ltd)

30 jun 2020
6 283

30 jun 2019
6 293

31 dec 2019
6 117

Kv 2 2019
-1 507

6 mån 2020
166

FÖRÄNDRING AV VERKLIGT VÄRDE PÅ AKTIER
Tkr
Förändring av verkligt värde på aktier

Kv 2 2020
633

6 mån 2019
-1 507

Helår 2019
-1 683

VERKLIGT VÄRDE
30 jun 2020
Statens Energimyndighet

18

30 jun 2019

Redovisat värde Verkligt värde
24 388
23 830

Redovisat värde Verkligt värde
24 358
23 830
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MODERBOLAGETS
RESULTATRÄKNING
Tkr

6 mån 2020

6 mån 2019

Helår 2019

1 200

1 200

2 400

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-1 698
-3 508
-5 206

-3 132
-5 583
-8 715

-4 444
-8 876
-13 320

RÖRELSERESULTAT

-4 006

-7 515

-10 920

422

-224

1 515

NETTOOMSÄTTNING

FINANSIELLA POSTER - NETTO

RESULTAT FÖRE SKATT
-3 584
-7 739
-9 405
		
Lämnat koncernbidrag
—
—
-83 000
PERIODENS RESULTAT
-3 584
-7 739
-92 405
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MODERBOLAGETS
BALANSRÄKNING
Tkr

30 jun 2020

30 jun 2019

31 dec 2019

TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
197 270
197 270
197 270
Andelar i långfristiga värdepappersinnehav
6 283
6 293
6 117
Summa anläggningstillgångar
203 553
203 563
203 387
		
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
241
368
782
Fordringar hos koncernföretag
17 157
65 990
750
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
536
492
265
Kassa och bank
60 456
27 148
82 458
Summa omsättningstillgångar
78 390
93 998
84 255
SUMMA TILLGÅNGAR
281 943
297 561
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
372 283
447 196
Balanserat resultat
-170 568
-78 163
-78 163
Periodens resultat
-3 584
-7 739
-92 405
272 906
286 381
276 628
Summa eget kapital
279 941
292 189
283 664
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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170
111
1 721
2 002
281 943

312
570
4 490
5 372
297 561

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 25 augusti 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
KALENDER

Delårsrapport kvartal 3 2020			
Bokslutskommuniké 2020

4 november 2020
17 februari 2021

ADRESS

SaltX Technology Holding AB (publ)
Västertorpsvägen 135
129 44 HÄGERSTEN
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD
070 532 08 08
cj.liner@saltxtechnology.com
Harald Bauer, CFO
0708 10 80 34
harald.bauer@saltxtechnology.com
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