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Finansiell översikt
(KSEK)
Totala intäkter

Kv4 2019

Kv4 2018

2019

2018

1910–1912

1810–1812

1901–1912

1801–1812

2 591

3 005

3 241

4 919

Rörelsens kostnader

-9 409

-10 744

-36 343

-33 399

Resultat före skatt

-8 513

-8 078

-35 602

-29 058

Resultat efter skatt

-8 513

-8 078

-35 602

-29 058

-0,19

-0,30

-0,93

-1,08

44 658 008

26 794 805

44 658 008

26 794 805

Resultat per aktie
Antal aktier vid periodens utgång

Denna information är sådan information som Svenska Aerogel är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden samt enligt lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades, genom vd:s försorg för offentliggörande den 9 mars 2020 kl. 08:00 CET
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Vd har ordet:

2020-talet är här och vi ligger rätt i tiden
Ny teknik och nya material präglar varje tidsålder

och det senaste decenniet har vi sett bland annat
elbilsboomen och självkörande bilar. 5G är på ingång
och vi ser kopplingar mellan robotar och AI som
skapar nya visioner. Materialinnovationer skapar
paradigmer - och här ligger värdet i Quartzene.
Svenska Aerogel är med och skapar morgondagens
material.

Parisavtalet 2015 blev startskottet för både

länder och industrier –fokus på hållbar utveckling.
Industrier vill utveckla material som väger mindre,
klarar högre temperaturer, isolerar och sparar

energi- och material-förbrukning. Vårt uppdrag är
att hjälpa dem med lösningar och vi inkluderar
hållbar utveckling i alla led. För att framställa

Quartzene behövs vatten, energi och - Kisel, ett av
jordens vanligaste material. Produktionen är
designad i moduler, vilket gör det möjligt att stegvis
skala upp kapaciteten i fabrik i Gävle och även flytta
produktionsmodul till kund.

Inom Termisk isolering finns idag produkter på
marknaden. Applikationerna är bl a isolerande färg

och ytskikt, polyuretanskum samt fjärrvärmerörsisolering. Inom varje delområde finns flera globala
kunder som beräknas kunna generera stora

2019 får vi återkommande kundorder och slutprodukter har nått marknaden. Bolaget är på väg att bli
en marknadsdriven tillverkande industri. Uppbygg-

naden av en professionell organisation fortsätter
och vi har under året strukturerat om för att
prioritera och accelerera applikationsutvecklingen

hos kunder. Den nya produktionslinan är färdig och
ger oss betydligt högre volymkapacitet. I början av
2020 säkerställdes vår finansiella position genom
en nyemission på 50 MSEK och ett lån på 10 MSEK.

Vi bedömer att behovet från marknaden är mycket
större än tillgänglig kapacitet och att intresset för
Quartzene växer. Vår strategi att snabbt kunna
skala upp produktionen i fabriken i Gävle eller i
modulkoncept hos kund är en framgångsfaktor för
oss.

Tor Einar Norbakk, Verkställande direktör

volymer. Vi uppskattar en årlig marknadspotential
om ca 44 000 ton. Betydliga volymer krävs för

isolerande skum (PUR/PIR/Vinyl) med ett uppskattat marknadsbehov på mer än 100-tals ton/
fabrik. En kund som nått marknaden är Barozzi i

Italien som tillverkar isolerande puts. Tillsammans
vann vi första pris i en innovationstävling i
Nederländerna. Där pågår pilottester med den
isolerande putsen med syfte att energieffektivisera
existerande byggnader. På asiatiska marknaden

noterar vi framsteg från Jinwoo Trading, Sydkorea
och Rayoung, Taiwan som lanserat en produkt som
kan användas direkt av slutkund alternativt som
halvfabrikat till kunder som vill anpassa

formuleringar för specifika applikationer. Rayoung
ansvarar för distribution och marknadsföring i
Sydostasien från Taiwan och genom dotterbolaget i

Kina. Vi utforskar möjligheten att lansera produkten
även i Europa. Ekomarine marknadsför båtbotten-
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färg med Quartzene genom bl a Jula. Samarbetet
med Worlée Chemie, m fl, har konkretiserats för
affärsutveckling inom flera applikationer som ger

oss tillgång till Worleés kunder och kompetens samt
produktion av ytskiktslösningar.

Svenska Aerogel är på god väg att bli ett
marknadsdrivet tillverkande bolag och

organisationen formas för att få rätt fokus.
Vår nya styrelse besitter en gedigen industriell
affärserfarenhet och lika mycket som

Utöver användningen av Quartzenes i olika färgoch ytskiktslösningar har vi ett antal intressanta
projekt i tidig fas inom andra applikationer bl a
tryckbarhet och filtrering.

produktionskapaciteten ökat har även kompetensen
i bolaget ökat. Närmast välkomnar vi Olof Esgård

som tillträder som CFO i april. Fokus 2020 är tydligt
- ökad försäljning och ökat stöd i produkt- och
applikationsutveckling till våra kunder.

Vi nådde målet för 2019 och startade den första
nya produktionslinan Master Pilot Plant i Gävle.

Några månader försenade men med säkerställandet av kvalitet, kapacitet och leveranssäkerhet.
Modulkonceptet har visat sig ha mycket större
potential än väntat och fördelarna med

produktionsmoduler hos kund eller i kundtäta
områden är många. Minskade transporter betyder
mindre miljöpåverkan och hela affärsprocessen
effektiviseras och adderar värde på flera plan.
Resultatet 2019 visar att effektiviseringsåtgärderna bär frukt och att operativa kostnader
minskat kontinuerligt samtidigt som vi ökat våra

Vd Tor Einar Norbakk och styrelseledamöter Erik Olsson, Angelica
Adamski, Per Nordberg (ordf), Mårten Hellberg, Christer Sjöström

utvecklings- och marknadsaktiviteter. Region

Gävleborg bidrog 2019 med ett investeringsstöd
(1,8 MSEK), varav 1,1 MSEK kvitterats. Vi

Jag vill framföra ett stort tack till all personal,

genomförde en lyckad emission 2019 på 25 MSEK.

partners, kunder som jobbar med och för Svenska

en övertecknad emission. Vi fortsätter expandera de

en mycket positiv anda! Till alla investerare som

Vi börjar 2020 med att tillföra ytterligare 50 MSEK i
närmaste åren för att utnyttja det unika marknadsläget. Finansieringsplanen bygger på att de operativa kostnaderna först och främst skall täckas av

Aerogel och som bidragit till att vi avslutar 2019 i

fortsätter ge oss stöd, uppmuntran och förtroende
står jag fast - Vi har bara skrapat på ytan!

kassaflödet från försäljningen och eget kapital.
Investeringar i de kommande modulerna i produktionsanläggningen för att nå full produktions-

kapacitet, eller moduler ute hos kund, kommer att
behöva finansieras av eget kapital eller en
kombination av olika lånefinansieringar, beroende
på hur stark tillväxttakten är av eget kapital.

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2019
Återkommande leveranser till flera kunder
Från Italienska Barozzi som marknadsför termiskt isolerande puts med Quartzene kommer flera
uppföljningsorder under året. Även den svenska tillverkaren EkoMarine följer upp med order på Quartzene
för tillverkning av båtbottenfärg inför lansering i Julas butiker sommaren 2019. Återförsäljaren i Frankrike
”Novcoat” återkommer med order för industriella färg- och ytskiktslösningar, bl a Cool Roof och Safe
touchprodukter.
Ökad export till Sydkorea

Svenska Aerogels återförsäljare i Sydkorea Jinwoo Trading Co gör framsteg med marknadsföringen av
Quartzene och beställer regelbundet och volymerna börjar öka. Jinwoo Trading Co har kunder inom
bilindustrin, mobiltelefoni, hushållsapparater och även andra branscher där Quartzene är en lösning för att
specialanpassa produkter.
Vinst i innovationstävling i Nederländerna
Svenska Aerogel tog hem segern i innovationstävlingen ”The Insulation Challenge” i Holland. Produkten
Thermo-Line® med NANOTECH inside bygger på Svenska Aerogels Quartzene och är en termiskt isolerande
puts som tillverkas av Barozzi Vernici i Italien. Teamet bakom det vinnande bidraget är Svenska Aerogel,
Barozzi Vernici och återförsäljaren Vesta Chemicals.
Nyemission om 25 MSEK övertecknad

Den 3 april 2019 avslutades teckningstiden i Svenska Aerogel Holding AB:s nyemission med företrädesrätt.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 71 % procent med företrädesrätt och resterande del utan
företrädesrätt. Företrädesemissionen tillförde bolaget cirka 25 MSEK före emissionskostnader
Styrelsen förstärks med ny ordförande och ny ledamot
Per Nordberg valdes på årsstämman till ny ordförande efter Christer Sjöström som avgick efter 20 år.
Angelica Adamski valdes till ny styrelseledamot.
Partnerskap för tester av Etylenfångs

Svenska Aerogel har ingått partnerskap med SLU och Äppelriket Österlen för att effektivt testa Quartzene i
verklig miljö där stora mängder frukt lagras. Quartzene i filtreringslösningar är en innovation som direkt
möter de ökade kraven som ställs på livsmedels- och förpackningsindustrin för att öka livslängden för frukt
och grönt och därigenom minska svinnet.
Investeringsstöd från Region Gävleborg
Region Gävleborg bidrar med ett investeringsstöd på1,8 MSEK till Svenska Aerogel. Stödet går till
utrustningar och investeringar i anläggningen hos Svenska Aerogel i Gävle för att öka produktionen av
Quartzene.

Konsortieavtal med textilindustri
Svenska Aerogel har tecknat konsortieavtal med Sun Tekstil, en av Europas största textiltillverkare, för att

utveckla en tillverkningsprocess som möjliggör integration av Quartzene i en mängd olika vävda textilier för
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att producera textilbaserade värmeisoleringsmaterial och tyger. I konsortiet ingår även en ledande
färgtillverkare, DYO Boya Fab, med syfte att marknadsföra ett helt nytt miljövänligt bindemedel till den
tekniska textilmarknaden.
Letter of Intent
Flera samarbeten har formaliserats i Letter of Intents, bla med Worlée Chemie, Tyskland, med syfte att
introducera och utveckla Quartzene på marknaden.
Första ordern från nya produktionslinan
Den första ordern för den nya produktionslinan Master Pilot Plant 2019 ”MPP 2019” levererades i

december 2019. Kapaciteten i fabriken har ökat betydligt med den nya produktionslinan. MPP 2019 är den
första av 4 planerade tillverkningsmoduler som skalar upp kapaciteten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
Ny CFO rekryterad

Olof Esgård har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) i Svenska Aerogel Holding AB. Olof tillträder i april
och kommer närmast från Åkerströms Björbo AB.
Extra bolagsstämma beslutar om nyemission

Vid extra bolagsstämma den 16 januari 2020 i Svenska Aerogel Holding AB beslutades i enlighet med
styrelsens förslag att ändra bolagets bolagsordning, genomföra en företrädesemission av aktier, genomföra
en nyemission av aktier utan företrädesrätt avseende en så kallad övertilldelningsoption samt bemyndiga
styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier utan företrädesrätt. Vid fulltecknande av företrädesemissionen och fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget cirka 57,8 mkr före
emissionskostnader. Prospektet över emissionen offentliggjordes 21 januari 2020.
Kommersiell order från Taiwan
Den första kommersiella ordern från distributören, Rayoung Chemtech Inc, Taiwan kommer i januari 2020.
Ordern kommer i samband med lanseringen av en ny värmeisolerande färg med Quartzene för industriell
tillämpning.
Långsiktigt finansieringsavtal med affärsbank
Svenska Aerogel säkrar långsiktigt lån om 10 MSEK med mycket bra villkor från en affärsbank för att
finansiera fortsatt verksamhet. Syftet är även att ersätta tillfälligt lån som upptagits i samband med
investeringarna i nya fabrikslinan i Gävle.
Företrädesemissionen övertecknad
Företrädesemissionen tecknades till cirka 51 MSEK vilket motsvarar en teckning om cirka 101 %.
Riktad nyemission till garanterna i företrädesemissionen
596 382 aktier omfattas och riktas till vissa emissionsgaranter som valt att ersättas med aktier.

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
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KORT OM SVENSKA AEROGEL
Svenska Aerogel utvecklar och tillverkar nanomaterialet Quartzene® för olika industriella applikationer.
Svenska Aerogels affärsidé är att tillgodose marknadens behov av nya material som möter globala mål för
hållbarhet. Bolagets material Quartzene kan skräddarsys i olika applikationer för att tillföra avgörande
egenskaper i en slutprodukt. Visionen är att vara den högst värderade affärspartnern med nya
materiallösningar för en hållbar värld.
Bolagets strategiska målsättning är att hitta applikationer där Quartzene gör bäst nytta i sin mest naturliga
form. I nära samarbete med kunder och partners blir Quartzene en bidragande faktor för att tillverka nya och
förbättrade produkter till marknaden. Syftet är bättre prestanda, energibesparingar, minskad
materialåtgång och högre produktivitet i slutprodukter inom termisk isolering, filtrering och tryckbarhet.

Efterfrågan kommer från kundernas behov, marknadstrender, utvecklingen inom industrin och inte minst
mänsklighetens krav på hållbara lösningar.
Quartzene produceras idag i Bolagets anläggning i Gävle men kan även produceras i anslutning till stora
kunder eller i kundtäta områden. Produktionen är designad i moduler för att skapa flexibilitet och

anpassning efter kundens behov. Försäljningen drivs genom egen direktförsäljning mot strategiskt viktiga
kunder och genom återförsäljare i industrialiserade delar av världen.
Slutprodukter, där Quartzene är den avgörande ingrediensen, har börjat nå marknaden och de som lyckats
först är färg- och ytskiktsprodukter där Quartzene ingår för att tillföra termiskt isolerande egenskaper.
I Koncernen finns i dagsläget femton heltidsanställda med kontor och fabrik i Gävle. Svenska Aerogel

Holding AB är moderbolag i Koncernen och den operativa verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget
Svenska Aerogel AB.

Patent och andra immateriella rättigheter
Svenska Aerogel har en väl utvecklad IP-strategi där processer, rutiner och kompetens är implementerade
och skyddade. Bolagets teknik och processer skyddas av patent och av bolagets konfidentiella och unika
kunskaper. Bolaget är innehavare av fem patent och det registrerade varumärket ”QUARTZENE”.

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
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FINANSIELL ÖVERSIKT
Intäkter

Redovisningsprinciper

2,6 (3,0) miljoner kronor. Koncernens intäkter för helåret 2019

årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd

Koncernens intäkter för fjärde kvartalet 2019 uppgick till
uppgick till 3,2 (4,9). Aktiverat arbete för egen räkning för

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med
2012:1 (K3). Siffrorna anges i TSEK om inget annat nämns.

helåret 2019 uppgick till 0,2 (1,7) miljoner kronor.

Aktiveringarna kan hänföras till utvecklingen av Quartzene.

Koncernen

Koncernen består av Svenska Aerogel Holding AB och det

Kostnader

Rörelsens kostnader, inklusive avskrivning, för fjärde kvartalet
2019 uppgick till 9,4 (10,7) miljoner kronor. Rörelsens

kostnader, inklusive avskrivning för helåret 2019 uppgick till

helägda dotterbolaget Svenska Aerogel AB.

Risker

36,3 (33,4). Ökningen av rörelsens kostnader inklusive

En beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer återfinns i det

nyttjad fabriksyta, ökade kostnader relaterat till utbyggnaden

med Svenska Aerogels nyemission. Inga ombedömningar av

till 3,6 (4,6) miljoner kronor och avskrivningar till 1,1 (0,6)

beskrivning. Prospektet finns tillgängligt på www.aerogel.se.

avskrivningar består av ökade hyreskostnader pga utökad
av fabriken. Personalkostnaderna uppgick för fjärde kvartalet

prospekt som publicerades den 21 januari 2020 i samband
väsentlig natur har ägt rum efter publiceringen av denna

miljoner kronor. Personalkostnaderna för helåret 2019
uppgick till 14,3 (12,4).

Certified Adviser
FNCA SWEDEN AB

Resultat

Resultatet före skatt för fjärde kvartalet 2019 uppgick till -8,5
(-8,1) miljoner kronor. Resultatet före skatt för helåret 2019
uppgick till -25,6 (-29,1).

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet 2019 uppgick till 8,5 (-8,1).

Resultatet efter skatt för helåret 2019 uppgick till -35,6 (29,1).

Finansiell kalender

Svenska Aerogels finansiella kalender finns tillgänglig på
www.aerogel.se

Årsredovisningen för 2019 kommer att offentliggöras 27 maj
2020.

Svenska Aerogels årsstämma

Svenska Aerogels årsstämma kommer att hållas i Gävle

Tillgångar

Koncernens totala tillgångar uppgick 31 dec 2019 till 65,8

(62,4) miljoner kronor. Likvida medel uppgick 31 dec 2019 till

tisdagen den 10 juni 2020.

Styrelsens förslag till årsstämman är att ingen utdelning
lämnas.

6,6 (26,6) miljoner kronor.

Finansiell ställning/Eget kapital och skulder

Eget kapital uppgick 31 dec 2019 till 22,4 (36,3) miljoner
kronor. Långfristiga skulder uppgick till 15,8 (17,0) miljoner
kronor.

Revisors granskning

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av
bolagets revisor.
Gävle den 9 mars 2020

Investeringar

Bolaget har under 2019 investerat 28,3 (6,0) miljoner kronor,
där merparten avser utbyggnad och utrustning för bolagets

Tor Einar Norbakk

produktionsanläggning i Gävle.

vd Svenska Aerogel

Kassaflöde

För vidare information, kontakta:

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
-5,9 (-5,2) miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019.
För helåret 2019 uppgick kassaflödet från den löpande

Tor Einar Norbakk, vd

070-616 08 67 toreinar.norbakk@aerogel.se

verksamheten till -26,4 (-22,0) miljoner kronor.

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
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RESULTATRÄKNING FÖR KONCERNEN

(KSEK)

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Kv4 2019

Kv4 2018

2019

2018

1910–1912

1810–1812

1901–1912

1801–1812

54

17

481

232

0

1 749
1 239

202

2 558

1 749

2 591

3 005

3 241

4 919

2 537

2 938

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-199

-25

-616

-918

Övriga externa kostnader

-4 421

-5 541

-16 804

-15 652

Personalkostnader

-3 655

-4 602

-14 329

-12 403

Rörelseresultat

-6 818

-7 739

-33 102

-28 480

Resultat från finansiella poster

-1 695

-339

-2 500

-578

Resultat före skatt

-8 513

-8 078

-35 602

-29 058

0

0

0

0

-8 513

-8 078

-35 602

-29 058

-8 513

-8 078

-35 602

-29 058

0

0

0

0

före utspädning (kr)

-0,19

-0,30

-0,93

-1,08

efter utspädning (kr)

-0,19

-0,30

-0,93

-1,08

före utspädning

44 658 008

26 794 805

44 658 008

26 794 805

Genomsnittligt antal aktier

44 658 008

26 794 805

38 393 651

26 794 805

Avskrivningar

Skatt
Periodens resultat
Hänförligt till

Moderföretagets aktieägare
Minoritetsintresse

Resultat per aktie

-1134

-576

-4 594

-4 426

Antalet utestående aktier vid
rapporteringsperiodens utgång
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BALANSRÄKNING FÖR KONCERNEN

(KSEK)

2019-12-31

2018-12-31

9 522

11 164

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt liknande rättigheter

683

Goodwill

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar

13 150

21 659

25 125

4 948

7 255

290

450

29 670
34 908

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Lager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

811

11 454

7 705

56 567

32 830

186

64

42

84

1 491

1 921

2 669

2 985

950

916

6 576

26 605

9 245

29 590

65 812

62 420

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

2 233

Övrigt tillskjutet kapital

1 340

126 476

105 752

-106 352

-70 749

22 357

36 343

10 818

12 007

15 769

16 976

Skulder till kreditinstitut

2 133

2 844

Leverantörsskulder

7 180

3 005

2 253

2 380

Balanserat resultat inkl. årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

4 951

Kortfristiga skulder

Övriga skulder

16 120

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 969

872

27 686

9 101

43 455

26 077

65 812

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB

62 420
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL

(KSEK)
Ingående eget kapital 2018-12-31
Periodens resultat
Nyemission

Emissionskostnader

Utgående eget kapital 2019-12-31

Ingående eget kapital 2017-12-31
Periodens resultat

Utgående eget kapital 2018-12-31

Övrigt tillskjutet

Annat eget kapital

Aktiekapital

kapital

inkl. årets resultat

kapital

1 340

105 752

-70 749

36 343

-35 603

-35 603

-106 352

22 357

893
2 233

24 115
-3 391

126 476

Summa eget

25 008

-3 391

Övrigt tillskjutet

Annat eget kapital

Summa eget

Aktiekapital

kapital

inkl. årets resultat

kapital

1 340

105 752

-41 692

65 401

1 340

105 752

-29 057

-29 057

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB

-70 749

36 344
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KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

(KSEK)

Kv4 2019

1910-1912

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat före finansiella poster

Kv4 2018

1810–1811

2019

1901–1912

2018

1801 - 1812

-6 818

-7 740

-33 102

-28 479

Avskrivningar

1 134

576

4 594

4 426

-5 684

-7 164

-28 508

-24 053

Erlagd ränta

-1 695

-339

-2 500

-578

-7 379

-7 503

-31 008

-24 631

-122

-64

-122

-64

217

209

42

169

Betald inkomstskatt

0

Ökning/minskning lager
Ökning/minskning kundfordringar

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-466
526

0

-1 299

1 763

0

396

4 176

0

-506

1 836

1 364

1 716

121

1 186

- 5 860

-5 178

-26 395

-22 010

0

-936

-202

-1 835
-6 008

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-9 590

-1 851

-28 131

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-9 590

-2 787

-28 333

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission

-4 173

0

0

21 617

0

Upptagna lån

15 000

10 000

15 000

10 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 881

9 616

34 699

8 538

1 651

-20 029

-19 481

26 605

6 576

26 605

Amortering av skuld

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid perioden slut

-119

-569

7 145
6 576

-384

24 954

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB

-1 918

26 605

-1 462

46 086
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET
Svenska Aerogel Holding AB
(KSEK)

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

Kv4 2019

Kv4 2018

2019

2018

1910–1912

1810–1812

1901–1912

1801 – 1812

4

0

13

48

4

0

13

52

0

0

0

0

0

-3

4

0

Övriga externa kostnader

-469

-955

-1 594

-1 794

Rörelseresultat

-770

-955

-2 496

-1 742

Resultat från finansiella poster

-1 162

0

-1 162

0

Resultat före skatt

-1 932

-955

-3 658

-1 742

0

0

0

0

-1 932

-955

-3 658

-1 742

Personalkostnader

Skatt
Periodens resultat

-305

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB

-912
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET
Svenska Aerogel Holding AB
(KSEK)

2019 12 31

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i koncernföretag

188 800

Fordringar koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

141 800

0

0

188 800

141 800

188 800

141 800

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

2

0

Fordran koncernbolag

0

3 000

Övriga fordringar

42

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

58

62

102

3 091

Kassa och bank

5 956

17 040

Summa omsättningstillgångar

6 058

20 131

194 858

161 931

2 233

1 340

Överkursfond

183 322

162 598

Årets resultat

-3 659

-1 742

178 441

160 483

Summa tillgångar

29

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-3 455

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder

Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

78

92

437

1 256

850

100

16 417

1 448

15 052

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

-1 713

0

16 417

1 448

194 858

161 931

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB
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RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL MODERBOLAGET
Svenska Aerogel Holding AB

(ksek)
Ingående eget kapital 2019 01 01
Omf förra årets resultat
Nyemission

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat

Periodens

Summa eget

1 340

162 598

--1 714

-1 742

160 483

893

24 115

0

-1 742

1 742

Emissionskostnader

(ksek)
Ingående eget kapital 2018 01 01

resultat

-3 659

kapital

25 008
-3 391
-3 659

2 233

183 322

-3 455

-3 659

178 441

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserat

Periodens

Summa eget

1 340

156 598

-381

-1 331

156 226

0

-1 331

1 331

Omf förra årets resultat
Omförd emissionskostnad

resultat

6 000

Periodens resultat

Utgående eget kapital 2018 12 31

0

-3 391

Periodens resultat

Utgående eget kapital 2019 12 31

resultat

1 340

162 598

SVENSKA AEROGEL HOLDING AB

-1 712

resultat

kapital

0
6 000

-1 742

-1 742

-1 742

160 484
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