Delårsredogörelse
1 JANUARI
– 30 SEPTEMBER
2020

Minesto i korthet
Minesto utvecklar teknologi för produktion av
förnybar el ur havet. Med patenterad teknik
exploateras tidvatten- och oceanströmmar med
låga strömningshastigheter. Teknologin, som går
under benämningen Deep Green, kan installeras
i områden där inga andra kända teknologier kan
operera kostnadseffektivt.
Koncernen består av moderbolaget Minesto AB
som har huvudkontor i Göteborg samt dotter
bolagen Minesto UK Ltd, Minesto Taiwan Ltd,
Sp/f Minesto Føroyar, Minesto Warrants One
AB och Holyhead Deep Ltd.
Koncernen har sitt säte i Göteborg och
bolagets aktie (MINEST) är föremål för
handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified
Adviser.
Läs mer på www.minesto.com.
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Väsentliga händelser juli–september 2020
• I början på juli meddelade Minesto att installationen av
sjökabeln i Vestmannasund-projektet på Färöarna, som
ansluter Minestos kraftverk till elnätet, inte hade slutförts som planerat på grund av ett tekniskt problem som
inträffade under kabelläggningen.

• I augusti slutfördes det sista av teckningsoptions
programmen i Minesto AB riktat till den europeiska
investeraren EIT InnoEnergy. Totalt har 8 513 595 aktier
tecknats av EIT InnoEnergy i Minesto AB genom teckningsoptionsprogrammen.

• Minesto slutförde i juli installationen av infrastruktur på
land och i havet i Vestmannasund-projektet, inklusive
åtgärdande av sjökabeln. Minesto installerade också
framgångsrikt det första DG100-systemet, men i den
inledande driftsfasen inträffade ett mekaniskt fel i kraftverkets förankringssystem vilket förhindrade ytterligare
drift av kraftverket.

• I början på september meddelade Minesto att företaget
planerar fortsatt driftsättning i sitt tidvattenprojekt
i Vestmannasund på Färöarna i mitten av oktober.
Minesto meddelade samtidigt att företaget har verifierat
platsen för den första planerade parkinstallationen av
företagets havsenergiteknik på Färöarna.

Ovan: Minesto har under hösten färdigställt
bolagets monteringshall i Holyhead vilken nu
är fullt operativ.
Till vänster: Minestos marina kraftverk DG100
på kajen i Vestmannasund, Färöarna, inför återinstallation i oktober.
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Koncernen i sammandrag
Januari–september 2020

• Bidrag togs under perioden upp till 46 512 Tkr
(40 204 Tkr), varav 43 697 Tkr (37 635 Tkr) reducerade
anskaffningsvärdet av de balanserade utvecklings
kostnaderna. Under perioden skedde utbetalningar
från bidragssystemen med 53 682 Tkr (59 203 Tkr),
varav 50 097 Tkr (59 203 Tkr) avser godkända yrkanden
och resterande del avser förskott.

• Intäkterna för perioden uppgick till 33 078 Tkr
(28 503 Tkr) och utgjordes i huvudsak av aktiverat
arbete för egen räkning.
• Rörelseresultatet uppgick till –9 470 Tkr (–15 439 Tkr).
Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till
affärsutveckling och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland annat personalkostnader,
hyror och tjänster. Av personalkostnaderna har
30 069 Tkr (25 862 Tkr) aktiverats såsom arbete
för egen räkning.

• Periodens kassaflöde uppgick till 65 743 Tkr
(27 630 Tkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 115 398 Tkr (31 092 Tkr).
• Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till
412 231 Tkr (348 730 Tkr) fördelat på 128 281 555
aktier (114 918 402 aktier), varav periodens resultat
utgjorde –9 404 Tkr (–10 967 Tkr). Under perioden har
108 750 Tkr (55 020 Tkr) tillförts bolagets egna kapital
genom nyttjande av personal- och teckningsoptioner.

• Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna till 204 486 Tkr (266 090 Tkr), därtill
kommer utgifter för patent om 13 091 Tkr (11 609 Tkr).

Jan–sep 2020

Tkr
Nettoomsättning

Jan–sep 2019

Helår 2019

—

—

—

Rörelseresultat

–9 470

–15 439

–126 793

Resultat efter skatt

–9 404

–10 967

–99 960

Rörelsens kassaflöde

65 743

27 630

50 986

Norrsken över Färöarna i oktober 2020, fotograferat strax utanför huvudstaden Tórshavn. Foto: Warren Cardwell.
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Kommentar från VD

Framsteg mot
kommersiell uppskalning
Samtidigt som detta skrivs är Minesto i full gång med arbetet
för att återinstallera vårt DG100-system i Vestmannasundprojektet på Färöarna. Installationsaktiviteterna under
sommaren innebar goda framsteg i realiseringen av
kostnadseffektiva processer för installation och underhåll
av Minestos kraftverk. Vi ser nu fram emot att fullfölja det
med nätansluten drift för att påvisa den kommersiella bärigheten i vår teknologi och de kundvärden produkten skapar.

nästa steg i vårt samarbete med elbolaget SEV för att göra
energi från tidvatten till en central kraftkälla i Färöarnas
energimix på deras väg mot 100 procent förnybar elproduktion år 2030.
Vi har identifierat och verifierat en lämplig installationsplats med utmärkta tidvattenförhållanden och närhet till en
bra anslutningspunkt mot Färöarnas centrala elnät. Anläggningen kommer att utgöras av storskaliga Deep Green-
kraftverk (utility scale) med märkeffekt på cirka 1–1,5 MW
vardera.
Tidvattenflödet vid den valda installationsplatsen har tidigare analyserats. Verifierande mätningar gjorda vid platsen
under hösten visar att strömförhållandena är ännu bättre
än vad tidigare simuleringar har indikerat. Vi är övertygade
om att vi är perfekt positionerade geografiskt för att driva
denna kommersiella uppskalning framåt tillsammans med
vår partner SEV.

Nästa steg på Färöarna
Parallellt med projektet i Vestmannasund fortsätter vi arbetet
med den första planerade installationen av en kommersiell
produktionsanläggning om 30 MW på Färöarna. Detta är

Stärkt teknisk och operativ kapacitet
I Wales har vi under hösten färdigställt vår monteringshall i
Holyhead vilken nu är fullt operativ. Byggnaden är speciellt
utformad för Minesto och innehåller en portalkran och övrig
utrustning som krävs för montering, testning och underhåll
av både kompletta Deep Green-system samt delsystem och
komponenter.
Monteringshallen i Holyhead stärker väsentligt vår kapacitet för hantering av hårdvara med montering och testning
och kommer att vara navet för Minestos tekniska och opera
tiva aktiviteter. Den används redan för operativt stöd till
Vestmannasund-projektet och kommer vara central både
för nästa installationsfas på Färöarna och för den fortsatta
utvecklingen av Minestos Holyhead Deep-projekt utanför
norra Wales kust.
Externa faktorer
Som tidigare kommunicerats har coronapandemin hittills inte
medfört någon kritisk påverkan på Minestos verksamhet.
Som för de flesta företag påverkar den allmänt begränsade
rörligheten globalt fortsatt vår logistik och leverantörsledet.
Tack vare ett målmedvetet arbete av våra medarbetare har
vi trots det kunnat driva den tekniska och kommersiella
agendan framåt.

Monteringshallen i Holyhead
stärker väsentligt vår kapacitet för
hantering av hårdvara.

Martin Edlund, VD
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Finansiell information i sammandrag, koncernen
Resultat
Jan–sep 2020

Tkr
Rörelsens intäkter

Jan–sep 2019

Helår 2019

33 078

28 503

40 101

–42 548

–43 942

–166 894

Rörelseresultat

–9 470

–15 439

–126 793

Finansiella poster

–2 352

1 631

918

Rörelsens kostnader

Skatt

2 418

2 841

25 914

–9 404

–10 967

–99 960

Resultat per aktie, kr

–0,07

–0,10

–0,92

Resultat per aktie efter utspädning, kr

–0,07

–0,10

–0,84

30 sep 2020

30 sep 2019

31 dec 2019

Totala anläggningstillgångar

275 262

307 802

232 905

Totala omsättningstillgångar

163 419

69 955

195 664

Totalt eget kapital

412 231

348 730

398 703

26 451

29 027

29 866

94

92

93

Jan–sep 2020

Jan–sep 2019

Helår 2019

–9 986

–15 594

–20 239

Periodens resultat

Balans
Tkr

Totala skulder
Soliditet, %

Kassaflöde
Tkr
Löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital

–5 191

302

–79 232

Investeringsverksamheten

–27 831

–12 098

–41 629

Finansieringsverksamheten

108 750

55 020

192 085

Likvida medel vid periodens början

53 985

2 914

2 914

Kursdifferenser i likvida medel

–4 331

548

86

115 398

31 092

53 986

Likvida medel vid periodens slut
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Om delårsredogörelsen

Redovisningsprinciper
& revision

Minesto har valt att för räkenskapsårets första och tredje
kvartal upprätta delårsredogörelser i enlighet med Nasdaqs
Vägledning för upprättande av delårsredogörelse, istället
för kvartalsrapporter i enlighet med IAS 34.
Minesto inkluderar ej information om intäkter, resultat
och tillgångar per segment då detta inte är applicerbart på
verksamheten.

Delårsredogörelsen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). För mer utförliga principer hänvisas till bolagets års
redovisning för räkenskapsåret 2019.
Denna delårsredogörelse har inte granskats av bolagets
revisor.

Kommande informationstillfällen
2021-03-18

Bokslutskommuniké 2020

2021-03-25

Årsredovisning 2020

Göteborg den 22 oktober 2020

Martin Edlund
Verkställande direktör
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Definitioner av nyckeltal
Totala intäkter
Samtliga intäkter, inklusive aktiverat arbete för
egen räkning.

Resultat per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt
av antal aktier.

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar.

Resultat per aktie efter utspädning
Resultat efter skatt i förhållande till vägt genomsnitt
av antal aktier med tillägg för potentiella aktier.

Periodens resultat
Resultat med hänsyn tagen till uppskjuten skatt.
Soliditet
Eget kapital i relation till balansomslutning.

Kontakt
Martin Edlund, VD
031-29 00 60
ir@minesto.com
Minesto AB (publ)
Org.nr. 556719-4914
Vita gavelns väg 6
426 71 Västra Frölunda
www.minesto.com

Denna information är sådan som Minesto AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR).
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 oktober 2020 kl. 07:30 CEST.

