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Ripasso Energy AB i korthet

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en exklusiv licens från Kockums. 
Bolagets hybridlösning möjliggör produktion av elektricitet dygnets alla timmar, från sol då den är 
tillgänglig, vilken kan kompletteras med ett stort urval av bränslen under de mörka och molniga 
timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i samarbete med Sibbhultsverken för att 
få ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå samt anpassats för drift av ett fl ertal värmekällor 
som koncentrerad solvärme och förbränning av de fl esta gaser och fl ytande bränslen. Slutprodukten 
är en motor som kan leverera elförsörjning dygnet runt, med högsta möjliga förnybara innehåll och så 
hög bränslekonverteringsgrad att den kostnadsmässigt står sig väl för både större installationer som 
försörjer ett nationellt elnät samt mindre anläggningar för privata kunder inom exempelvis gruvindustrin. 
Bolagets hybridlösning förväntas vara eftertraktad på den stora och växande marknaden för förnyelsebar 
energi eftersom den, till skillnad från befi ntlig teknologi, kan leverera elektricitet till ett konkurrenskraftigt 
pris även när solen inte lyser eller vinden inte blåser.

Ripasso Energy AB (Publ) har sitt säte i Göteborg. Bolaget godkändes i november 2016 för listning 
av Bolagets aktier och dessa handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet RISE MTF. Aktieägare, 
övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets 
pressmeddelanden och ekonomiska rapporter som distribueras via Cision. 
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VD har ordet

2016 har varit ett mycket händelserikt och betydelsefullt år  
för Ripasso Energy. Vi har under året mejslat ut en strategi  
för bolaget som är logisk, realistisk och framför allt fokuserad. 
Detta innebär att vi lägger all kraft på att bevisa vår teknologi 
kommersiellt genom att tillsammans med vår italienska partner 
utveckla och genomföra ett antal projekt på Sicilien. Sicilien är 
soligt och tillgängligheten på lämpliga bränslen är god. Italien 
har också ett program för småskalig termisk solkraft som gör 
det möjligt för oss att sälja vår produkt med lönsamhet redan 
vid små tillverkningsvolymer. Det italienska programmets 
småskaliga profil gör också att det är svårt för konkurrerande 
teknologier att utnyttja detta program, eftersom de kräver större 
installationer för att bli ekonomiskt effektiva. Det årliga utrymmet 
i det italienska programmet motsvarar ca 600 solhybridenheter 
och vi är övertygade om att vi inom ett fåtal år skall kunna 
närma oss denna nivån enbart på Sicilien. Vi har då nått en årlig 
produktionsvolym som gör vår teknologi konkurrenskraftig på  
alla marknader där rimliga förutsättningar för solenergi finns. 

Det är först när vi nått denna position som vi startar aktiviteter 
på andra marknader och då med en teknologi som är bevisad 
kommersiellt. Detta gör vi då sannolikt tillsammans med en 
partner eller ny ägare som redan har en global organisation,  
för att snabbt kunna utveckla många nya marknader.

Under 2016 har vi dessutom uppnått ett antal viktiga milstolpar 
för bolagets utveckling:

1. Ingått ett ramavtal med vår samarbetspartner och kund 
Horizon på Sicilien, som har gett oss en pipeline av projekt 
som redan under andra halvåret 2017 förväntas ge 
orderingång på våra första 100 solhybridenheter. Vidare har vi 
också avtalat med Horizon om att vi gemensamt under våren 
2017 kommer att leverera en första solbaserad enhet till 
universitetet i Palermo;

2. Framgångsrikt demonstrerat att vår solenergibaserade 
stirlingmotor också kan användas med alternativa bränslen 
som energikälla. Detta innebär att vår solhybridlösning 
levererar den el som marknaden efterfrågar - maximalt med 
förnyelsebart och alltid tillgängligt;

3. Genomfört nyemissioner som vid sidan av lånelöfte från 
bolagets huvudägare, säkrat bolagets kapitalförsörjning en  
bra bit in i 2018; 

4. För att kunna vara en trovärdig leverantör och för att ha 
tillgång till kapitalmarknaderna, när det är dags för ytterligare 
expansion, har vi ansökt om och godkänts för listning av vår 
aktie på NGM Nordic MTF.

Utöver dessa milstolpar så har vi, med utmärkta resultat, 
uppgraderat vår test- och referensanläggning i Sydafrika 
till den senaste produktversionen som också är basen för 
den serieproduktion som kommer att starta under 2017 för 
våra projekt på Sicilien. Vi har också tagit stora steg mot att 
färdigställa hybridiseringsfunktionaliteten för serieproduktion. 
Dessa aktiviteter har löpt enligt plan och beräknas vara klara i tid 
till produktionsstarten. Med denna funktionalitet i vår produkt så 
har vi ett unikt erbjudande med garanterat tillgänglig förnyelsebar 
el, vilket vi är ensamma om. Den 9 mars 2017 så ansökte vi 
dessutom om patentskydd för vår hybridiseringsfunktionalitet 
vilket ytterligare förstärker vår position som ledande i vårt 
marknadssegment.

Gunnar Larsson
Verkställande direktör
Ripasso Energy AB (publ)
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Verksamhetsbeskrivning

Ripasso Energy grundades 2008 av Gunnar Larsson, tidigare Vd på Kockums AB. Efter att merparten av 
utvecklingen av hybridiserade stirlingmotorer är färdigställd, beräknas Bolaget nu att under 2018 börja 
leverera de första serietillverkade stirlingmotorerna till kund. 

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, baserat på en exklusiv licens från Kockums. 
Bolagets hybridlösning möjliggör produktion av elektricitet dygnets alla timmar, från sol då den är 
tillgänglig, vilken kan kompletteras med ett stort urval av bränslen under de mörka och molniga 
timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i samarbete med Sibbhultsverken för att få 
ner styckkostnaden till konkurrenskraftig nivå samt anpassats för drift av ett fl ertal värmekällor som 
koncentrerad solvärme och förbränning av de fl esta gaser och fl ytande bränslen. Slutprodukten är en 
motor som kan leverera elförsörjning dygnet runt med högsta möjliga förnybara innehåll och så hög 
bränslekonverteringsgrad att den kostnadsmässigt står sig väl för både större installationer som försörjer 
ett nationellt elnät samt mindre anläggningar för privata kunder inom exempelvis gruvindustrin. Bolagets 
hybridlösning förväntas vara eftertraktad på den stora och växande marknaden för förnyelsebar energi 
eftersom den, till skillnad från befi ntlig teknologi, kan leverera elektricitet till ett konkurrenskraftigt pris 
även när solen inte lyser eller vinden inte blåser. 

Affärsidé och vision
Ripasso Energy ska leverera marknadens bästa hybridiserade 
stirlingmotor till ett konkurrenskraftigt pris. Initialt skall vi bevisa 
motorn kommersiellt och därefter skapa så stor efterfrågan att 
volymen tillåter att ta ner styckkostnaden till en nivå som kan 
göra sig gällande på en konkurrensutsatt marknad. Denna nivå 
bedöms vara 200 motorer per år med en ytterligare order om 
400 enheter utöver detta. Våra möjligheter att nå dessa mål 
är bäst när motorn används som solhybrid. Vi har tagit fram 
och testat ett helt koncept som vi är redo att leverera under 
kommande år. Inom denna marknad bedömer vi oss kunna 
ersätta dyrare och sämre alternativ när orderstorlekarna är 
stora. Vi kan dra nytta av den globala efterfrågan på förnybara 
alternativ, de affärs- och fi nansieringsmodeller som byggts 
upp för vind- och solkraft samt den allt mer tillgängliga 
naturgasen i form av LNG. Bolagets intjäningsförmåga och 
konkurrensfördel ökar drastiskt med tillverkad volym, då 
de fallande styckkostnaderna inom fordonsindustrin är 
direkt tillämpliga på produkten och vårt samarbete med 

Sibbhultsverken gör oss redo att tillverka stora volymer med hög 
kvalitet. Ripasso Energy kommer inte bygga upp försäljnings- 
eller servicenätverk för ett fl ertal marknader utan kommer 
fokusera på det fåtal marknader där bäst förutsättningar fi nns 
och sedan söka ingå strategiska partnerskap eller genomföra en 
försäljning av Bolaget. 

Verksamhet och produkt
Ripasso Energys förnyelsebara system för tillgänglig och 
behovsstyrd kraftförsörjning bygger på en solföljande parabolisk 
refl ektor kombinerad med en 33 kW stirlingmotor. Systemet 
samlar värme från solen i en parabolisk refl ekterande disk 
som följer solljuset och upphettar vätgas som driver kolvar 
i motorn. Systemet ger direkt växelström utan behov av 
ytterligare DC/AC-konverterare, vattenkylningssystem eller 
komplexa centrala enheter. Systemet omvandlar koncentrerad 
solstrålning till elenergi med hög effektivitet. Genom en unik 
hybridanpassning, kompletterar Ripasso Energy solenergin 
med biogas, restgas eller andra fl uida bränslen då solstrålning 
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inte finns tillgänglig. Det innebär att systemet erbjuder tillgänglig 
och behovsstyrd kraftförsörjning. Därtill har Ripasso Energy 
utvecklat en parabolformad spegel med mycket hög precision. 
Detta har gjort det möjligt för Ripasso Energy att erbjuda 
branschens mest effektiva lösning för att konvertera solenergi 
till elektricitet av nätkvalitet. Ripasso Energys teknik har en 
förväntad livslängd av åtminstone 25 år och medger gradvis 
renovering för att ytterligare förlänga och förbättra driften.

Stirlingmotorn
Stirlingmotorn uppfanns under artonhundratalet och är,  
med sin förmåga att effektivt konvertera värme till mekanisk 
energi, en mycket lämplig teknik för att konvertera termisk energi 
till elektricitet. I sin enklaste version är stirlingmotorn ett slutet 
system med en expansionscylinder och en kompressionscylinder, 
fylld med en arbetsgas. Cylindrarnas kolvar är förbundna med en 
vevstake. När arbetsgasen i expansionscylindern upphettas ökas 
trycket och trycker ner kolven och uträttar därmed arbete.  
En del av kraften används till att trycka den heta arbetsgasen 
från expansionscylindern till kompressionscylindern.  
Väl ankommen till kompressionscylindern återvänder 
kolven på grund av vevstakens tröghet och att arbetsgasen 
komprimeras vid låg temperatur. Gasen pressas sedan tillbaka 
till arbetscylindern. På det hela taget uträttar den heta gasens 
expansion i expansionscylindern mer arbete än vad som behövs 
för kompressionen av den kalla gasen i kompressionscylindern. 
Detta arbete kan användas till att driva en elektrisk 
växelströmsgenerator, direkt förbunden till motorns vevstake.

Stirlingcykeln är den effektivaste termodynamiska cykeln för 
transformation av värme till mekanisk energi. Motorn arbetar 
utan intern förbränning och är endast beroende av en extern 
värmekälla. Det gör den idealisk för användning som en 
omvandlare av värme till mekanisk energi. I motorn värms en 
konstant mängd vätgas (4 i figur nedan). Genom expansion 
under värmning (1 i figur nedan) och kontraktion under kylning 
(3 i figur nedan) sätter gasen kolvarna i rörelse. Kolvarna är 
förbundna med en vevstake som driver en växelströmsgenerator 
som producerar elenergi. Stirlingmotorns effektivitet ökar med 
hög temperaturskillnad mellan den heta och den kalla sidan, 
vilket gör den idealisk för solenergiapplikationer där mycket höga 
temperaturer kan uppnås. Eftersom det inte finns några interna 
föroreningar beroende på förbränning, har kolvarna, lagren och 
tätningarna en mycket lång driftstid.

Solenergiapplikationer
Stirlingtekniken har till idag nått begränsade framgångar  
i solenergiapplikationer, eftersom den visat sig vara svår  
att behärska. Detta i synnerhet för stirlingmotorer med en  
avgiven effekt över 10 kW där, enligt vår uppfattning, endast 
Kockums AB har varit kommersiellt framgångsrika. Med en 
licens för att vidareutveckla Kockums stirlingteknik för civilt 
bruk har Ripasso Energy lagt mycket tid och ansträngning 
på att utveckla solhybridkonceptet och att övervinna tidigare 
hinder. Resultatet är en kommersiellt livskraftig produkt för 
koncentrerad solenergi. Ripasso Energys stirlingmotor bygger på 
stirlingteknik under licens från Kockums AB som medgivit en stor 
del av tekniköverföring. Stirlingteknikens kärna är väl beprövad 
för solenergiapplikationer och har ytterligare anpassats till att 
passa elleverantörerna. Motorn har förbättrats så att den medger 
skalbar volymproduktion med hög kvalitet.

STIRLINGTEKNIKEN FÖR SOLAPPLIKATIONER  

BYGGER PÅ TRE DELAR:

Fig. Illustration av stirlingcykeln plottad i ett diagram som visar  

tryck- (P) och volymvariationer (V)

P

V

1

2
3

4 Följningssystem
Parabolisk 
reflektor

Stirlingmotor  
och generator
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Styr- och elskåp Motorfäste Växelströmsgenerator

Betongfundament Kylare
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Den parabolformade reflektorn, som består av  
paraboliskt formade glasspeglar, samlar och fokuserar den 
inkommande solstrålningen in till den stirlingmotorbaserade 
energikonverteringsenheten. Strålningen absorberas i 
värmemottagaren och värmer arbetsgasen (vätgas) i 
stirlingmotorn till en temperatur av ca 720 °C. Värmen 
konverteras av stirlingmotorn till mekanisk energi. En 
växelströmsgenerator, förbunden med motorns vevstakar 
omvandlar den mekaniska energin direkt till växelström av 
nätkvalitet. För att hålla den koncentrerade solenergin  
fokuserad på värmemottagaren följer ett tvåaxligt 
följningssystem, med millimeterprecision, solens bana under 
dagen.

Systemets elproduktion är proportionell mot solens strålning 
och vid DNI om 960 W/m2 producerar Ripassos Energys enhet 
en typisk uteffekt om 31,5 kW elenergi. Systemets totala 
solenergi-till-nät-kvalité-effektivitet ligger över 30 procent. Detta 
innebär att mer än 30 procent av tillgänglig solenergi omvandlas 
till elenergi av nätkvalitet. I en energiproduktionsanläggning 
i Sydafrika, levererad av Ripasso Energy, demonstrerades i 
november 2012 en världsledande effektivitet om 32 procent. 
Systemets höga effektivitet kräver endast en liten yta och 
konstruktionen minskar även behovet av markförberedelser 
till ett minimum. Det faktum att elenergin genereras direkt i 
varje enskild enhet möjliggör en distribuerad energiproduktion 
som också medför minskat behov av att investera i 
transmissionskapacitet samt också ett fortlöpande  
idrifttagande under byggandet av en anläggning. 

Avsikten med den parabolformade reflektorn är att samla in 
solstrålningen samt att koncentrera energin till värmemottagaren 
i stirlingmotorn. För att samtidigt uppnå ett högt energi-
koncentrationsförhållande och en jämn termisk distribution 

av energi via värmemottagaren är det viktigt att ha en mycket 
stabil diskstruktur oavsett elevationsvinkel och vindförhållanden. 
Reflektorn i Ripasso Energys solhybridsystem har konstruerats 
och testats noggrant för att ha en mycket styv struktur av 
lättviksstål som behåller koncentratorns form och stabilitet under 
hela elevationsområdet och under aktuella vindförhållanden.

Speglar som består av lätta sandwichelement med hög precision 
och med en tunn spegelglasyta monteras på den parabolformade 
reflektorns stålstruktur. För att undvika effektförlust på grund  
av nedsmutsning behöver spegeln rengöras med avjoniserat 
vatten och en vanlig högtrycksspruta. Konstruktionen medger  
lätt åtkomst till speglarna vid rengöring. 

Ripasso Energys energisystem har konstruerats som ett 
balanserat system för att minimera parasitiska förluster. 
Aktuell solenergiposition beräknas ständigt för att finkalibrera 
reflektorns position. Ripasso Energy har utvecklat ett eget 
övervakningssystem som bestämmer aktuell position i realtid för 
den koncentrerade energipunkten. Aktuatorerna för solföljandet 
ställs in för att reglera punktens position så att stirlingmotorns 
arbetsförhållanden optimeras för jämn energidistribution över 
värmemottagarens yta. Detta av Ripasso Energys egenutvecklade 
slutna följningssystem gör det möjligt att använda enkla sensorer 
och styraktuatorer, med låg precision, och fortfarande uppnå 
mycket hög noggrannhet för följarsystemet.

Följarsystemets elektriska styrsystem är konstruerat med hög 
säkerhetsnivå och med inbyggd redundans. Systemet innefattar 
ett internt batteribackupsystem som möjliggör rörelse utan att 
vara anslutet till nätet. Alla styrmotorer är lågenergiservomotorer 
som reducerar de parasitiska förlusterna till ett minimum. 
Eftersom stirlingcykelns effektivitet beror på temperaturskillnaden 
mellan den heta och den kalla sidan, är det viktigt att ha ett 

Mirrors

Elevation actuator

Control cabinet

Cooler

Azimuth actuator

Disc structure

Tracker structure

Engine support

Concrete foundation

Power Conversion Unit
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effektivt kylsystem. Ripasso Energys solhybridsystem använder 
en standardkylare, optimerad för applikationen, som monterats på 
följningsstrukturen. Det är ett slutet system, fyllt med vatten och 
inhibitor vid idrifttagning. Under drift förbrukas inget vatten. Fläkten 
är hastighetsstyrd så att parasitiska förluster hålls till ett minimum. 

Varje enskild solhybridenhet arbetar som en autonom enhet vid 
drift och innefattar alla nödvändiga säkerhetsfunktioner, inklusive 
ett batteribackupsystem. Om en felfunktion eller nätavbrott 
inträffar, tar följarsystemet automatiskt stirlingmotorn ut ur den 
koncentrerade solenergispoten. 

Systemet är anslutet via ett TCP/IP- nätverk till ett styrcenter  
där systemet övervakas och styrs på en högre nivå, d.v.s. varje 
enhet kan startas, stoppas, tvingas till vindsäker position etc.  
På anläggningens område finns även ett solstrålningsmätsystem 
och en väderstation. Programvaran som levererats av  
Ripasso Energy tillåter systemet att fjärrstyras, vilket gör att 
styrcentret kan samordnas för flera kraftverksinstallationer.

Hybridisering
För att möjliggöra funktionen för tillgänglig och behovsstyrd 
kraftförsörjning, med Ripasso Energys solhybridteknik,  
har Bolaget tillfört en hybridiseringsfunktion till stirlingmotorn.  
Denna förmåga möjliggör att stirlingmotorn kan värmas genom  
att bränna ett bränsle. Förmågan är lämplig för ett antal olika 
bränslen som exempelvis etanol, naturgas, biogas och gas  
som är restprodukter från olika industriella processer.

FÖLJANDE HUVUDBESTÅNDSDELAR INGÅR 

HYBRIDISERINGSFUNKTIONEN:

Vidareutveckling av applikationer
Ripasso Energys system för tillgänglig och behovsstyrd 
kraftförsörjning kan, bland annat tack vare hybridiseringstekniken, 

vidareutvecklas från dagens system med en solföljande parabolisk 
reflektor till andra applikationer med stirlingtekniken som grund.  
Anpassningar till småskalig eller mobil elproduktion kan 
göras i enhetslösningar med stirlingteknik, exempelvis i form 
av containerenheter med stirlingmotorer som kopplas på 
förbränningskällor såsom flytande bränslen och gas för att 
omvandla värme till elektricitet på plats eller för distribution.

Anläggningar
Ripasso Energys system har testats noggrant i tusentals timmar 
i både fabrik och verkliga anläggningar. Detta har bidragit med 
värdefulla erfarenheter, som har återförts till utvecklingen och 
förfinat produkten. Följande anläggningar är för närvarande i drift:

SIBBHULTSVERKEN, SIBBHULT SVERIGE

• Ripasso Energy köper stirlingmotorer från Sibbhultsverken  
i Sibbhult, i södra Sverige, där tillverkning sker utifrån  
Ripasso Energys produktionsunderlag.

• Ripasso Energy har en testrigg där stirlingmotorer testas för att 
utvärdera komponenter och nya funktioner för stirlingmotorer. 
Testriggen övervakas av Bolagets anställda eller konsulter som 
anlitas av Bolaget.

• Ett komplett solhybridsystem är under uppförande vilket 
kommer att möjliggöra fullständiga tester och demonstration 
av solhybriden i Sverige.

• Den ackumulerade testperioden för de 14 producerade 
stirlingmotorerna uppgår per dagen för denna 
årsredovisningen till ca 15 000 timmar, varav en enskild  
motor har testats i ca 4 000 timmar. 

UPINGTON, SYDAFRIKA

• I slutet av 2012 togs en testanläggning i närheten av Upington, 
Sydafrika, i drift.

• I november 2012 demonstrerades en världsledande 
konverteringseffektivitet för solenergi till elektricitet av 
nätkvalitet, med en effektivitet om 32 procent.

• Mer än 6 000 timmar av operativ soldrift har loggats och 
utvärderats per den 31 december 2016.

• I början av 2015 utvärderades anläggningen av en oberoende 
teknikkonsult i form av det brittiska företaget IT Power som 
bekräftade den världsledande ställningen för Bolagets teknik. 

• Totalt finns två solhybridenheter installerade på anläggningen 
och under våren 2016 uppdaterades dessa enheter med den 
senaste tekniska konfigurationen som är ämnad för Bolagets 
första leveranser.

Benämning Beskrivning

Matarsystem 
bränsle

Rör och komponenter som behövs 
för att transportera bränslet från 
solhybridenhetens gränssnitt till 
förbränningsenheten

Förbränningsenhet Bränslekammare inklusive tändanordning, 
bränsleregulator och luftmatare

Luftrekuperator Värmeväxlare för energiåtervinning mellan 
avgaser och tilluft

Luftinblåsnings-
fläkt

Fläkt för styrning av luftflödet till 
brännkammaren

Driftslägesstyrning Anordning för mekanisk växling mellan 
sol- och bränslebaserad drift
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Leverantörer
Med omfattande erfarenhet från tillverkningsindustrin gör 
Bolagets ledning stora ansträngningar för att säkerställa 
att leveranskedjan är redo för en snabb ökning av 
produktionsvolymen med rätt produktkvalitet för varje 
komponent. Detta innefattar även upphandling av  
stålstrukturer, aktuatorer, kylenheter, kablage och elektronik.

Stirlingmotorer
Den huvudsakliga tekniken som utgör grunden för solhybrid-
systemet är licensierad från Kockums, enligt villkoren i en 
tillverkningslicens och avtal om teknisk support med Kockums 
från 2008. Avtalet ger Ripasso Energy en evig, icke-exklusiv, 
världsomfattande licens för utveckling, marknadsföring, 
försäljning och tillverkning av stirlingmotorer (undantagandes 
försvarsapplikationer). Kockums har också förbundit sig att 
inte ge parallellicenser för den licensierade produkten till tredje 
part under tiden fram till och med den 31 december 2018. 
Licensavgifter baseras på leveransvolym. 

Ripasso Energy har säkerställt produktionskapacitet genom avtal 
med Sibbhultsverken som är väl lämpade för volymproduktion 
av stirlingmotorer. Sibbhultsverken har kapacitet att producera 
upp till 100 000 motorer per år. Ripasso Energy har lagt ner 
ett omfattande arbete tillsammans med Sibbhultsverken 
för att säkerställa en hög kvalitetsstandard hos tillverkade 
stirlingmotorer.

Spegelsegment
Spegelsegment är de strukturella komponenter på vilka 
speglarna är fästa och som tillsammans ger disken dess 
paraboliska form. Den nuvarande leverantören av dessa 
komponenter är ett svenskt företag som har en kostnadseffektiv 
serieproduktion av plastfiberkomponenter. Företaget använder 

RTM-teknik, som är en av de mest rationella, noggranna 
och kostnadseffektiva tillverkningsprocesser för avancerade 
kompositer. Genom ett långvarigt och ambitiöst utvecklingsarbete 
har företaget avsevärt förbättrat RTM- och infusionsprocessen. 
RTM-tekniken är en stängd-form-process som är mycket 
miljövänlig både för den inre och yttre miljön. 

Speglar
Speglar kan köpas från diverse leverantörer, vilket gör 
leverantörsberoendet lägre. Den nuvarande leverantören 
producerar ett särskilt klart glas (tjockt och tunt) för att maximera 
energireflektionen från spegelglaset. Företaget bygger på sin 
erfarenhet som glastillverkare när det gäller att leverera speglar 
som kan limmas fast på en bärande yta.

Stålstruktur
Bolaget har under de senaste två åren haft ett nära samarbete 
med SSAB för att hitta en mycket rationell och kostnadseffektiv 
tillverkning av solhybridens stålstruktur. Konstruktionen har 
anpassats för att kunna tillverkas i SSAB:s produktionsenhet 
för helautomatisk tillverkning av laserskurna fyrkantsprofiler, 
där varje profil via laserskärning har tillförts en nyckling som 
möjliggör en mycket enkel sammansättning och svetsning av 
färdiga byggelement. Samarbetet har under början av 2017 
fördjupats med ett samarbetsavtal i syfte att effektivisera 
logistikkedjan för leverans till de sicilianska projekten.

Försäljning
Ripassos Energys teknik kan omdefiniera energiindustrin i 
områden med stort årligt DNI och god tillgång av lämpliga 
bränslen. Detta kommer att uppnås genom att möjliggöra en 
högeffektiv och, skalbar förnyelsebar energikälla som på sikt, 
med biobränslen, helt kan ersätta fossil generering av elektrisk 
energi.
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Affärsmodell och värdekedja
Som teknikleverantör och även teknikintegrator intar Ripasso 
Energy en viktig del i värdekedjan, som med tiden kommer att 
bli mer strömlinjeformad allt eftersom partners kan fullgöra 
integrationssteget. 

Huvudstegen vid försäljning och leverans av 
energiproduktionsanläggningar utgör följande:

• Projektutvecklare (Project Developer):  
Finansierar licensavtal tills projektet säkrat långfristiga ägare 

• Teknikleverantör (Technology Provider):  
Utvecklar och tillverkar viktiga beståndsdelar,  
i Ripasso Energys fall stirlingmotorn med tillhörande 
programvara, samt upphandlar och levererar annan  
nödvändig utrustning, bland annat solparaboler

• EPC (Engineering, Procurement och Construction):  
Ansvarar för projektledning och leverans av projektet  
samt garanterar elproduktion

• IPP (Independent Power Provider):  
Säkerställer ett PPA (Power Purchase Agreement)  
och handhar drift och finansiering

• Off-taker:  
Elleverantör som levererar elektricitet till slutanvändare

Ripasso Energy fungerar som teknikleverantör och 
teknikintegrator. Ripasso Energys solhybrid är ett komplett 
energiproducerande system som erbjuds till EPC, IPP, 
energibolag och andra parter på den globala elmarknaden. 
Nyckelkomponenten i erbjudandet är stirlingmotorn, som är 
baserad på Kockums originalkonstruktion och vidareutvecklad av 
Ripasso Energy för att uppnå optimal energieffektivitet till lägsta 

möjliga kostnadsnivå. I tillägg till sin solhybrid, erbjuder  
Ripasso Energy reservdelar och servicetjänster. Ripasso Energy 
har inte för närvarande avsikt att utföra slutmontering eller 
installation av solhybrider. Under de första åren kommer dock 
Ripasso Energy att delta i uppstartsfasen vid nya installationer  
för att lära och utbilda EPC-leverantörer hur man bäst installerar 
och underhåller en Ripasso Energy solhybrid.

Kassaflöde
IPP betalar normalt ca 50 procent vid order och återstoden under 
installationsperioden. Underhåll innefattar i huvudsak byte av 
stirlingmotorns tätningar och rengöring av speglar (på plats) med 
en uppskattad marginal om ca 30 procent. Intäkter och därmed 
sammanhängande arbete delas mellan teknikleverantören 
och EPC. Modellen minimerar behovet av rörelsekapital för 
Ripasso Energy och avlägsnar risken för leveransen eftersom 
projektutvecklaren och EPC-företaget balanserar projektets 
kapitalkostnad. 

Lokalt innehåll
En viktig parameter i anskaffningsprocessen, ibland upp till 
ca 30 procent av utvärderingskriterierna, är nivån av lokalt 
innehåll, det vill säga hur stor del av leveransen som hämtas 
från landet ifråga. Med en stor andel standardkomponenter har 
Ripasso Energy fördelen av att lönsamt kunna engagera lokal 
personal och leverantörer i upp till ca 50 procent av ordervärdet. 
Genom stirlingmotorns höga driftssäkerhet är det möjligt för 
lokal personal att underhålla och driva anläggningen utan 
omfattande extern hjälp. För att uppnå stordriftsfördelar kommer 
stirlingmotorn, i sin helhet, tillverkas av Ripasso Energy (via 
Sibbhultsverken) i Sverige. Vid mycket stora beställningar kan 
även delar av denna tillverkning komma att utföras på den lokala 
marknaden.

Project Developer

Secures off-taker

Secures licenses

Secures land

Delivers technology

Provides support, spares
and service

Builds site

Installs equipment

Guarantee production

Finance and operate site

Negotiates PPA
(Power Purchase Agreement)

Purchases electricity

Technology provider
EPC (Engineering, 
Procurement and 

Construction)

IPP (Independent 
Power Provider)

Off-taker
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Prissättning
Normalt prissätts stirlingmotorn så att totalkostnaden för ett 
projekt hamnar runt 2 MUSD/MW. Ripassos strategi är att 
tillämpa en enhetlig prisnivå för stirlingmotorerna för de projekt 
vi levererar till. Projektens totalkostnad påverkas dock något av 
den individuella marknadens villkor och storleken på projektet. 
Med ökande projektvolymer och därmed större produktionsserier 
kommer Bolagets försäljningsmarginaler förbättras.

Försäljningsprocess och försäljningskanaler
Energimarknaden präglas av långa beslutsprocesser med 
flera involverade parter, vilket gör att en försäljningsprocess 
normalt tar 12–24 månader från första kontakt. Ripasso Energys 
etablerade kontakter med EPC-partners och projektutvecklare har 
gett goda kunskaper och påverkansmöjligheter som bidrar till att 
underlätta processen. Efter år av förberedande marknadsföring 
har Ripasso Energy stark tillit till sina partners nätverk på valda 
marknader.

Tillstånd
Viktiga tillstånd fram till kontrakt innefattar genereringslicenser, 
tillstånd för nätanslutning, PPA och miljögodkännande. Dessa 
tillstånd uppskattas i Italien kräva ca 6–8 månader för de mindre 
projekt där Bolagets samarbetspartner handhar processen. 

Historik

2008: Bolaget bildas och avtal tecknas mellan  
Ripasso Energy och Kockums

2009: Avtal med Graphite Energy Australia att utvärdera  
Bolagets stirlingteknologi i kombination med Graphite Energys 
termiska lagringssystem

2009: Avtal med Metallbearbetning i Sibbhult avseende 
produktion av stirlingmotorer

2010: Avtal med Argenda avseende test av solhybrid  
prototyp i Antalya, Turkiet

2010: Avtal med GHG Reductions Ltd avseende Bolagets  
referensanläggning i Upington, Sydafrika

2010: Framgångsrikt test av Bolagets första egentillverkade 
stirlingmotorer

2011: Bolagets första solhybridprototyp testas i Turkiet

2012: Bolagets testanläggning i Sydafrika tas i drift

2013: Inledande studier avseende en hybridiserad produkt 
genomfördes och visade på goda möjligheter att realisera en 
konkurrenskraftig produkt

2014: Beslut att starta utvecklingen av en hybridiserad produkt

2015: Första hybridiserade stirlingmotorn färdigställdes och 
testades framgångsrikt med naturgas

2016: Ramavtal med Horizon (Italien) klart

2016: Bolagets aktie listades framgångsrikt på NGM Nordic MTF

2016: Avtal om att leverera och en första enhet av bolagets  
CSP produkt för installation på Palermos universitet,  
tecknas med Horizon.

2017: Bolagets hybridiseringslösning skyddas via tre 
patentansökningar.

Samarbetet med Horizon och kommande projekt 
Under våren 2016 ingick Ripasso Energy ett ramavtal med det 
italienska företaget Horizon. De kommer enligt avtalet ansvara 
för utveckling, färdigställande av solhybridprojekt där Ripasso 
Energys stirlingmotor och mjukvara ska användas. Horizon har 
även åtagit sig att sälja projekten vidare till slutkund, vilket 
finansierar projekten. 

Vid årsskiftet 2016/2017 så hade Horizon ett 40–tal projekt i 
olika stadier av ansökningsprocessen för licenser, fördelade på 
fyra provinser på Sicilien, med en sammanlagd potential om en 
försäljning av drygt 150 stirlingmotorer från Ripasso Energy,  
vilka ska leverera sammanlagt drygt 5 MW. 

Horizon hanterar de lokala tillståndsansökningarna för projekten 
och Horizon förväntar sig godkännanden för samtliga projekt 
under 2017. Eftersom godkännandeprocessen är av rent 
administrativ karaktär och alltså inte förutsätter politiska  
beslut bedöms risken för väsentlig fördröjning som låg.  
Projekt motsvarande 55 enheter har redan godkänts av den  
första instansen, för anslutning till det sicilianska elnätet.

Efter att projekten har godkänts tar det enligt Horizon omkring  
sex veckor innan ett projekt har finansierats och en order läggs, 
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vilket innebär att Horizon uppskattar att samtliga av de  
ca 150 stirlingmotorerna kommer att vara beställda under 2017. 
Huvuddelen av dessa förväntas beställas under tredje kvartalet 
och resterande under fjärde kvartalet.

Då italienska staten garanterar en hög så kallad ”feed in tariff” 
för Bolagets teknik att producera elektricitet, kan Bolaget få 
en god vinstmarginal även på en produktionsvolym om ca 100 
stirlingmotorer. Det finns alltså möjlighet att på Sicilien bygga 
kommersiellt hållbara anläggningar, vilket ger förutsättningar 
för att etablera förtroende för teknologin och med samma 

affärsmodell öppna större marknader. På längre sikt kan Bolaget 
komma att initiera projekt där stirlingmotorn används för 
annat än i solhybriden. Styrkan hos stirlingmotorn är den höga 
verkningsgraden kombinerat med förmågan att hantera bränslen 
med varierande kvalité och till minimala underhållskostnader. 
Bolagets stirlingmotor kan drivas med en mängd bränslen såsom 
biogas, etanol och industriell fackelgas. Kommande projekt kan 
därför komma att ha som mål att utveckla applikationer utan 
soldrift, vilket öppnar för andra affärsmodeller utan behov av 
omfattande avtalsreglering. Några sådana projekt är dock inte i 
dagsläget beslutade.
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Solhybridlösningens fördelar gentemot traditionell CSP:

• Lägre investeringskostnad: Priset för CSP är 4–9 MUSD/MW 
beroende på utförande och lagringskapacitet. Ripasso Energy 
räknar med att kunna leverera en nyckelfärdig anläggning väl 
under 4 MUSD/MW i liten skala för de första projekten och 
2 MUSD/MW när ett första projekt med en storlek över 30 MW 
har säkrats.

• Lägre underhållskostnad: Rapporterade kostnader för CSP 
är 50 USD/MWh för att sköta drift och underhåll av en typisk 
anläggning. Ripasso Energy anser det vara fullt möjligt att 
göra detta till en kostnad om 10 USD/MWh.

• Vatten är en stor bristvara på de fl esta marknader med stor 
solinstrålning. Traditionell CSP använder stora mängder 
vattenånga, vilket leder till stor vattenförbrukning. 
Ripasso Energys solhybrid använder inget vatten för 
att framställa elektricitet. 

• Kan byggas modulärt: Ripasso Energys solhybrid kan delas 
upp och byggas nära konsumtionen av elektricitet. 

Traditionell CSP har utvecklats mot allt större storlekar i försök 
att få ner kostnader och förbättra effektivitet. Det medför ett 
stort behov av investeringar i högspänningsnät för att leverera 
elen till slutkonsument. 

• Byggtid och robusthet: Ripasso Energys lösning bygger på 
ett stort antal enheter som var och en genererar 33 kW och 
arbetar oberoende av varandra. Det betyder att de successivt 
kan kopplas in och generera elektricitet till elnätet under 
byggtiden. Man får också en mycket säker elförsörjning då ett 
fel i en enskild enhet inte påverkar den totala produktionen 
nämnvärt.

• Gasförbränning dubbelt så effektiv: De fl esta 
CSP-anläggningar använder gas för 15 –30 procent 
av sin produktion av elektricitet. Denna gas omsätts 
med låg konverteringsgrad genom en ineffektiv ångturbin. 
Ripasso Energys stirlingmotor bedöms ha dubbelt så hög 
effektivitet, vilket gör att den gas som används ger dubbelt 
så mycket elektricitet.

MarknadsöversiktMarknadsöversikt

Den närmast jämförbara teknologin till Ripasso Energys solhybrid är så kallad CSP, 
Concentrated Solar Power. Till skillnad från solceller har CSP förmågan att fl ytta produktionen i 
tid till timmarna efter solens nedgång och tillföra el till kraftnätet när den som bäst behövs på kvällen. 
De två dominerande teknologierna, paraboliska tråg och soltorn, fångar in solstrålningen och värmer 
upp fl ytande salt som lagras i stora tankar och kan, när behov av elektricitet fi nns, användas för att 
driva en ångturbin. För att komplettera värmen från solen används naturgas för att värma upp det 
fl ytande saltet på morgonen eller producera elektricitet molniga dagar. Kostnaden för dessa lösningar 
har inte sjunkit med samma takt som solceller har gjort, men efterfrågan är trots detta stark då många 
marknader ser ett stort värde på den mer tillgängliga elektriciteten och det stora förnybara innehållet. 

Mot denna teknologi står sig Ripasso Energys solhybrid mycket väl på alla plan, förutom att den ännu 
inte är ”bankable”, det vill säga, den är inte möjligt i dagsläget att använda större projekt baserad på 
teknologin som säkerhet för att få belåning i kommersiella banker. 
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Marknaden för traditionell CSP överstiger 50 miljarder  
kronor per år och anläggningar har byggts i ett flertal länder.  
Ripasso Energy måste, trots sina många teknologiska fördelar, 
först bevisa solhybriden kommersiellt och nå acceptans hos 
såväl banker, projektutvecklare, EPC-företag som slutkunder 
innan traditionell CSP kan utmanas på allvar. Även om det finns 
prognoser på kostnadsförbättringar på alla fronter för denna 
teknologi står sig Ripasso Energys lösning väl även mot de 
prognoser branschen själv gör för 2025.

Dieselkraftverk är en väl beprövad teknologi som är billig  
i inköp och används brett för både större och mindre  
anläggningar. De största nackdelarna är att elkostnaden blir 
högre än storskaliga lösningar som kol-, gas- och kärnkraft, 
främst på grund av höga underhållskostnader, kort livslängd 
och lägre bränslekonverteringsgrad. Fördelarna med tekniken är 
flexibiliteten och säkerheten att tillgång till elektricitet alltid finns. 
Ripasso Energys solhybrid står sig mycket väl teknologiskt och 
ekonomiskt i jämförelse med dieselkraftverk, men har en hel  
del kvar för att kunna ge affärsmässigt lika smidiga lösningar.  
Till fördelarna för Ripasso Energys solhybrid hör en hög och jämn 
bränslekonverteringsgrad, flexibilitet i bränsleval, livslängd och 
låg underhållskostnad. Den kanske största fördelen är möjligheten 
att minska bränslekonsumtionen med 50 procent, genom  
att låta solvärme producera elektricitet när den är tillgänglig.  
Ripasso Energy kan idag inte erbjuda enskilda kunder i mindre 
skala en attraktiv lösning för deras respektive marknad och detta 
kommer utvecklas först då motorn är kommersiellt bevisad och 
tillverkas i skala. Det kommer då ske genom lokala partnerskap 
eller genom en ny ägares distributionskanaler.

Hybridlösningar av olika slag håller på att komma ut på 
marknaden, men enbart ett fåtal har byggts. De som har varit 
mest framgångsrika består av solceller, dieselkraftverk och 
batterier samt ett kontrollsystem som behövs för att få dessa  
att arbeta tillsammans. Att dessa lösningar inte ännu finns i  
större mängd kan ses som ett bevis för att det är svårt att  
skapa en attraktiv och pålitlig lösning. Batterier är fortfarande 

dyra och utgör en svaghet i systemen. Vidare är det tre olika 
anläggningar som binder kapital när bara en kan producera åt 
gången. Ripasso Energy gör bedömningen att Ripasso Energys 
solhybrid har potentialen att producera betydligt billigare el på 
marknader med god solinstrålning.

Kolkraft har den största produktionsvolymen på världsmarknaden 
då den kan producera billig, pålitlig elektricitet. Dess negativa 
miljöpåverkan uppmärksammas dock allt mer och statliga bördor 
och överstatliga överenskommelser gör att dess marknadsandel 
minskar. I exempelvis USA beräknas 90 procent av den nya 
kraftförsörjning som kommer byggas vara gas- vind- eller 
solkraft. Här ligger Ripasso Energys största, långsiktiga möjlighet 
då solhybriden producerar just den pålitliga elektriciteten till ett 
rimligt pris, för vilken kolkraften är uppskattad. I tillägg kan också 
nämnas att Ripasso Energys solhybrid har bättre tillgänglighet än 
kolkraftens, då den kan anpassa sin produktion till det behov av 
elektricitet som finns för tillfället. För att bli ett verkligt alternativ 
ekonomiskt till kolkraft, krävs att ett antal förutsättningar uppfylls:

• Anläggningar av större storlek (över 30 MW) byggs

• Tillverkningen av motorer når en årlig produktionsvolym  
av åtminstone några tusen enheter

• Att vi finner bra samarbetspartners (EPC) som kan driva  
ner kostnader vid byggandet av anläggningar

• Att vi finner bra finansieringslösningar 

• Att gas finns tillgänglig till en rimlig kostnad

För att kunna genomföra det som beskrivs ovan är en 
förutsättning att vi bevisar solhybriden kommersiellt.  
Bolaget har i dagsläget identifierat en plats lämpliga för det: 
Sicilien i Italien, som har bedömts ha de bästa förutsättningarna. 
Bolaget har därför inlett ett samarbete på Sicilien med Horizon. 
I avsnittet ”Samarbetet med Horizon och kommande projekt” 
finns ytterligare information.
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Styrelse och VD för Ripasso Energy AB (Publ), 
556760–6602, med säte i Göteborg får härmed  
avge årsredovisning för 2016.

Allmänt om verksamheten
Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad stirlingmotor, 
baserat på en exklusiv licens från Kockums. Bolagets 
hybridlösning möjliggör produktion av elektricitet dygnets alla 
timmar, från sol då den är tillgänglig, vilken kan kompletteras 
med ett stort urval av bränslen under de mörka och molniga 
timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för skalproduktion i 
samarbete med Sibbhultsverken för att få ner styckkostnaden 
till konkurrenskraftig nivå samt anpassats för drift av ett flertal 
värmekällor som koncentrerad solvärme och förbränning av de 
flesta gaser och flytande bränslen. Slutprodukten är en motor 
som kan leverera elförsörjning dygnet runt med högsta möjliga 
förnybara innehåll och så hög bränslekonverteringsgrad att den 
kostnadsmässigt står sig väl för både större installationer som 
försörjer ett nationellt elnät samt mindre anläggningar för privata 
kunder inom exempelvis gruvindustrin. Bolagets hybridlösning 
förväntas vara eftertraktad på den stora och växande marknaden 
för förnyelsebar energi eftersom den, till skillnad från befintlig 
teknologi, kan leverera elektricitet till ett konkurrenskraftigt pris 
även när solen inte lyser eller vinden inte blåser.

Ripasso Energy AB (Publ) har sitt säte i Göteborg. Bolaget 
godkändes i november 2016 för listning av Bolagets aktier och 
dessa handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet RISE MTF. 
Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten 
kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets pressmeddelanden 
och ekonomiska rapporter som distribueras via Cision

Händelser av väsentlig betydelse som  
inträffat under räkenskapsåret.

Följande viktiga händelser har inträffat under 
räkenskapsåret:

1. Bolaget har ingått ett ramavtal med en samarbetspartner 
och kund, Horizon på Sicilien som har gett bolaget en 
pipeline av projekt som redan under andra halvåret 
2017 förväntas ge orderingång på de första 100 
solybridenheterna. Vidare har bolaget också avtalat med 
Horizon om att gemensamt under våren 2017 leverera en 
första solbaserad enhet till universitetet i Palermo;

2. Bolaget har framgångsrikt demonstrerat att bolagets 
solenergibaserade stirlingmotor också kan användas med 
alternativa bränslen som energikälla. Detta innebär att 
bolagets solhybridlösning levererar det som marknaden 
efterfrågar - maximalt med förnyelsebart och alltid 
tillgängligt;

3. Ett antal nyemissioner har genomfört som vid sidan 
av lånelöfte från bolagets huvudägare, säkrat bolagets 
kapitalförsörjning en bra bit in i 2018;

4. Bolaget har ansökt om och godkänts för listning på  
NGM Nordic MTF;

5. Uppgradering av bolagets test- och referensanläggning i 
Sydafrika har gjorts, till den senaste produktversionen som 
också är basen för den serieproduktion som förväntas att 
starta under 2017 för bolagets potentiella projekt på Sicilien.

Förvaltningsberättelse
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Utveckling av företagets verksamhet,  
resultat och ställning

Ställning och resultat
Bolagets intäkter uppgår till 21 271 kkr (22 524 kkr) och utgörs i 
huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning. Nettoomsättningen 
uppgår till 517 kkr (1 022 kkr) och resultat efter finansiella 
poster redovisas med -8 177 kkr (-15 440 kkr). Det negativa 
resultatet är till stor del hänförligt till övriga externa kostnader 
och personalkostnader. Vid räkenskapsårets utgång uppgår de 
aktiverade utvecklingskostnaderna till 186 194 kkr (165 572 kkr).

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets kassaflöde uppgår till 26 101 kkr (-2 523 kkr). De likvida 
medlen uppgick på balansdagen till 27 339 kkr (1 238 kkr). Det 
positiva kassaflödet är till stor del hänförligt till den nyemission som 
föregick börsnoteringen av Ripasso Energys aktie. Nyemissionen 
tillförde bolaget sammanlagt 29 201 kkr, inklusive kvittningar och 
exklusive emissionskostnader, och innebar att bolaget vid årets slut 
hade 3 268 aktieägare.

Förändringar i eget kapital
Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 209 849 kkr 
(129 923 kkr). Under året har sammanlagt 88 103 kkr, efter 
hänsyn tagen till emissionskostnader, tillförts bolagets egna 
kapital genom nyemissioner. På balansdagen finns 61 157 709 
utestående aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr.

Viktiga förhållanden

Ägarstruktur
Bolagets aktier är listade för handel vid NGM MTF Nordic, Stockholm. 
Totalt finns 61 157 709 aktier och bolagets huvudägare utgörs 
av Sven Sahle (genom Dagny OÜ) och AC Cleantech Growth Fund 
I Holding AB som tillsammans innehar 67.7 % av antalet aktier 
och röster i bolaget. Resterande del ägs av såväl företag som 
privatpersoner men ingen av dessa har en ägarandel  
överstigande 10 %.

Optionsprogram
Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 10 oktober 2014 
beslutades enhälligt, på styrelsens förslag, om emission av 
464 teckningsoptioner, till Bolagets anställda. Utöver anställda 

innehar styrelseledamot Ulf Gundemark 35 teckningsoptioner, 
och verkställande direktör Gunnar Larsson innehar 250 
teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitterades till ett 
uppskattat marknadsvärde om 6 722 kronor per teckningsoption. 
Totalt erlades 3 119 008 kronor till betalning. Programmet är 
ej subventionerat av Bolaget, och Bolaget förväntas inte ha 
några väsentliga kostnader i anledning av programmet. Skälet 
till införande av programmet var att förmå anställda och vissa 
befattningshavare att investera i Bolaget.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna tiotusen (10 000) nya 
aktier för ca 2,30 kronor per aktie från och med den 1 november 
2017 till och med den 30 november 2017 samt från och  
med den 1 oktober 2021 till och med den 31 oktober 2021.  
Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas, tillförs Bolaget cirka  
10,7 miljoner kronor och aktiekapitalet ökar med 46 400 kronor.  
De 4 640 000 aktier som därmed ges ut motsvarar idag cirka  
7 procent av aktiekapitalet. Teckningsoptionerna är inte upptagna i 
avstämningsregister och de upphör att gälla den 31 oktober 2021.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer

Under 2017 kommer bolagets fokus att ligga på att färdigställa 
bolagets produkt för serieproduktion samt att starta tillverkningen 
av de första enheterna för leverans till Horizon på Sicilien.  
Vidare fortsätter styrelsens arbete med kapitalanskaffning för att 
säkerställa genomförandet av de initiala kommersiella projekten 
och att erforderliga garantier för dessa kan lämnas.

Under första halvåret 2017 kommer Ripasso Energy och Horizon 
bygga en demonstrationsanläggning på område tillhörande 
Palermos universitet. Syftet med projektet är att väcka intresse att 
investera i anläggningar med Ripasso Energys stirlingmotor samt 
att överföra kunskap om byggprocessen till Horizon, så att de står 
väl rustade att bygga kommersiella anläggningar. Planerat datum 
för färdigställande är 31 maj 2017.

Ripasso Energy har en unik produkt som erbjuder garanterat 
tillgänglig elektricitet från förnyelsebara energikällor. Med en 
modularitet som möjliggör distribuerad generering av elektricitet, 
så är marknaden för produkten mycket stor och som dessutom 
förväntas växa kraftigt. Styrelsen har därför en mycket positiv  
syn på bolagets framtida möjligheter.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Styrelsen och ledningen gör löpande bedömningar av de risker 
som kan påverka såväl värderingen av bolagets tillgångar 
och skulder som bolagets lönsamhet. Det bör noteras att 
bolagets verksamhet i huvudsak handlar om att ta fram och 
kommersialisera ny teknologi. Utvecklingen är därigenom 

(kkr) Netto- 
omsättning

Resultat efter  
finansiella poster

Soliditet

2016 517 -8 177 97%

2015 1 022 -15 440 76%

2014 2 759 6 057 82%

2013 249 5 065 90%
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förknippad med tekniska, finansiella och regulatoriska 
risker. De viktigaste riskerna, som är hämtade ur det 
informationsmemorandum som publicerades i november  
2016 inför Ripasso Energys listning på NGM Nordic MTF,  
är listade nedan:

Finansiering och framtida kapitalbehov
Bolaget kan, beroende på verksamhetens utveckling i stort, 
komma att behöva ytterligare kapital för att förvärva tillgångar 
eller för att vidareutveckla tillgångarna på för Bolaget godtagbart 
kommersiella villkor. Förutsättningarna för framtida finansiering 
kommer bero på hur Bolaget verksamhet utvecklas, men också 
av andra faktorer som ligger utanför Bolagets kontroll, så som 
den makroekonomiska utvecklingen och kapitalmarknadens vilja 
att finansiera bolag i det segment Bolaget tillhör. Om Bolaget inte 
kan erhålla tillräcklig finansiering kan omfattningen av Bolagets 
verksamhet begränsas, vilket kan få en väsentlig negativ inverkan 
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Inom Ripasso Energy finns nyckelpersoner vilka är viktiga för en 
framgångsrik utveckling av Bolagets verksamhet. Ripasso Energy 
är beroende av kvalificerad och motiverad personal inom alla 
funktioner. Det är av stor vikt att Bolaget lyckas locka till sig och 
behålla nyckelpersonal samt att dessa upplever Ripasso Energy 
som en stimulerande arbetsgivare. Om sådana nyckelpersoner 
och medarbetare skulle lämna Bolaget skulle detta ha en negativ 
inverkan på Bolagets verksamhet.

Beroende av samarbetspartnern Horizon
Bolagets för närvarande viktigaste projekt bedrivs på Sicilien i 
Italien. Bolaget bedriver projektet tillsammans med ett Italienskt 
bolag som heter Horizon S.R.L. Horizon ska hantera utveckling, 
färdigställande och finansiering av projektet. Det skulle vara svårt 
för Bolaget att ersätta Horizon med en annan samarbetspartner 
utan att det medförde negativa konsekvenser för projektet. Det 
är därför viktigt för Bolaget att Horizon fullgör sina åtaganden 
mot Bolaget för projektets fullgörande. Om det inte sker riskerar 
projektet försenas, fördyras eller inte genomföras alls, vilket  
skulle ha negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet.

Garantiutfästelser och produktansvar 
Bolagets försäljning av stirlingmotorer sker med utfästelser 
om leverenstid och prestanda. Om Bolaget inte lyckas leverera 
stirlingmotorerna i tid eller om deras prestanda inte uppfyller 
de utfästelser som Bolaget gjort kan Bolaget komma att bli 
skyldig att ersätta motparter för skada upp till, i förekommande 
fall, tillämpliga ansvarsbegränsningsnivåer. För det fall Bolagets 
produkter orsakar skada kan den eller de som drabbas av skadan 
komma att rikta anspråk mot Bolaget enligt bestämmelser 
om produktansvar. Om garantianspråk eller produktansvar 

aktualiseras och detta inte fullt ut täcks av Bolagets försäkring 
eller regressmöjlighet kan Bolagets finansiella ställning påverkas 
negativt.

Regelförändringar i Italien 
Horizon-projektets ekonomiska bärighet baseras på att den 
italienska staten garanterar en hög så kallad ”feed in tariff” för 
Bolagets CSP-teknologi. Om den italienska staten skulle sluta 
garantera eller väsentlig minska ”feed in tariff” jämfört med 
vad som gäller i dagsläget skulle den ekonomiska bärigheten 
försämras, vilket skulle medföra negativa konsekvenser för 
projektet. Om det sker riskerar projektet att försenas eller inte 
genomföras alls, vilket skulle ha negativa konsekvenser för 
Bolagets verksamhet.

Beroende av Sibbhultsverken 
Bolagets stirlingmotor tillverkas av Sibbhultsverken i Sverige. 
Bolaget bedömer det svårt att på kort sikt hitta en annan 
leverantör av motorer. Om produktionsanläggningen i Sibbhult 
skulle slås ut, t ex till följd av en brand eller ett sabotage, skulle 
det medföra risk för försening och fördyring av Bolagets projekt. 
Om det sker skulle det ha negativa konsekvenser för Bolagets 
verksamhet.

Förskott i samband med Keetmanshoop-projektet  
i Namibia
Bolagets Keetmanshoop-projekt i Namibia är avsett att delvis 
finansieras med stödpengar från ”The Energy and Environment 
Partnership” (”EEP”), vilket är ett stödprogram med syfte 
att utveckla förnybar energiteknik i Sydostasien och Afrika. 
Programmet finansieras av Finlands utrikesdepartement 
samt engelska och holländska myndigheter. Bolagets lokala 
samarbetspartner för projektet, det sydafrikanska bolaget 
Basil Read Energy Ltd (”BRE”) har ansökt om och beviljats ett 
bidrag under EEP och en förskottsbetalning om 250 000 euro 
har genomförts. BRE har därefter, efter avdrag för växling- och 
valutakostnader, överfört 221 558 euro till Bolaget som har 
bokförts som ett förskott. Om Keetmanshoop-projektet inte 
genomförs eller försenas väsentligen kan EEP komma att 
återkräva förskottet från BRE. BRE kan då i sin tur komma att 
rikta krav mot Bolaget om motsvarande belopp. Bolaget anser 
att Bolaget inte är återbetalningsskyldigt, men det kan inte 
uteslutas att Bolaget i ett sådant läge blir skyldig att återbetala 
förskottet. Om det sker skulle förskottet inte kunna intäktsföras 
och återbetalningen skulle ha negativ kassaflödespåverkan för 
Bolaget, vilket skulle vara negativt för Bolagets verksamhet.

Konkurrerande produkter 
Bolaget är verksamt på en konkurrensutsatt marknad där 
utvecklingen går fort. Produktutveckling och innovation av  
andra aktörer kan resultera i att det kommer fram produkter  
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och tekniker som har bättre egenskaper än Bolagets produkter.  
Om Bolaget inte förmår upprätthålla konkurrenskraften på 
Bolagets produkter kan det få en väsentlig negativ inverkan  
på Bolagets finansiella ställning och resultat.

Tidsbegränsad exklusivitet i avtalet med Kockums 
Bolagets huvudteknologi baseras på en licens från Kockums. 
Licensen är evig och för närvarande exklusiv. Exklusiviteten 
upphör emellertid den 31 december 2018. Efter detta datum finns 
det risk att Kockums utfärdar en motsvarande licens till en annan 
aktör. Bolagets egenutvecklade teknik ger Bolaget ett försprång, 
men den egenutvecklade tekniken är inte föremål för patent, 
så det kan inte uteslutas att andra aktörer försöker utveckla 
produkter som liknar Bolagets. Om en konkurrent utvecklar en 
liknande produkt med bättre egenskaper än Bolagets riskerar 
det att få en väsentlig negativ inverkan på Bolagets finansiella 
ställning och resultat. 

Elprisutvecklingen 
Elen från Bolagets solhybrid kommer primärt från en förnybar 
energikälla. I kombination med att den är tillgänglig dygnet runt, 
till den effekt kunden önskar och på platser som kan ligga utanför 
befintliga elnät, gör detta att Bolaget bedömer att solhybriden 
kommer att vara intressant för kommersiellt bruk även om 
produktionskostnaden ligger på en nivå som inte gör elen 
lönsam att sälja till så kallat spotpris på de marknader Bolaget är 
verksamt. Bolagets förmåga att sälja solhybrider för kommersiellt 
bruk kommer emellertid över tiden att påverkas av den allmänna 
elprisutvecklingen. Om det allmänna elpriset går ner och etablerar 
sig på en väsentligt lägre nivå än i dagsläget kan priset för elen 
som produceras av solhybriden komma att anses oattraktivt, 

vilket innebär att det kan komma ha en negativ inverkan  
på Bolagets verksamhet. 

Valutarisker 
Ripasso Energy bedöms framöver komma att ha merparten av 
intäkterna i utländska valutor, framförallt euro, medan väsentliga 
kostnader, framförallt personalkostnader är i svenska kronor. 
Detta innebär att kursfluktuationer mellan euron och svenska 
kronan kan komma att påverka resultatet negativt.

Förslag till resultatdisposition

TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR, EFTER HÄNSYN 
TAGEN TILL ÅRETS RESULTAT OM -8 177 KKR.

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT DETTA FRIA KAPITAL 
DISPONERAS ENLIGT FÖLJANDE

Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 
resultat- och balansräkningar med noter. Redovisningsvalutan 
är svenska kronor. Samtliga belopp anges i kkr om inget annat 
anges.

Belopp i kkr

Överkursfond 208 175

Balanserat resultat -11 362

Årets resultat -8 177

Totalt 188 636

Belopp i kkr

Balanseras i ny räkning 188 636

Totalt 188 636
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Belopp i kkr Not 2016 2015

Rörelsens Intäkter

Nettoomsättning 517 1 022

Aktiverat arbete för egen räkning 7 20 601 21 494

Övriga rörelseintäkter 153 8

Summa intäkter 21 271 22 524

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -12 541 -20 072

Övriga externa kostnader 3,8 -8 572 -3 715

Personalkostnader 4 -8 080 -8 414

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -256 -728

Övriga rörelsekostnader - -94

Summa kostnader -29 449 -33 023

Rörelseresultat -8 178 -10 499

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 1 1

Räntekostnader och liknande resultatposter - -4 942

Summa resultat från finansiella poster -8 177 -15 440

Resultat efter finansiella poster -8 177 -15 440

Skatt på årets resultat - -

Årets resultat -8 177 -15 440

Resultaträkning
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Belopp i kkr Not 2016-12-31 2015-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2,7 186 194 165 572

Summa 186 194 165 572

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 103 359

Summa 103 359

Summa anläggningstillgångar 186 297 165 932

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Varor under tillverkning 1465 1153

Summa 1 465 1 153

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar - 469

Aktuell skattefordran 233 233

Övriga fordringar 538 702

Förutbetalda kostnader 182 419

Summa 953 1 823

Kassa och bank 27 339 1 238

Summa omsättningstillgångar 29 757 4 215

SUMMA TILLGÅNGAR 216 054 170 146

Balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10 612 453

Fond för utvecklingsavgifter 20 601 -

Summa 21 213 453

Fritt eget kapital 13

Överkursfond 208 175 120 266

Balanserat resultat -11 362 24 643

Årets resultat -8 177 -15 440

Summa 188 636 129 470

Summa eget kapital 209 849 129 923

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 2 070 2 520

Leverantörsskulder 2 297 2 223

Övriga kortfristiga skulder 102 29 664

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 1 736 5 817

Summa 6 205 40 223

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 216 054 170 146
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Belopp i kkr Aktiekapital Fond för 
utvecklings- 
avgifter

Överkurs-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Eget kapital 2015-12-31 1) 453 120 266 24 643 -15 440

Årets resultat   -15 440 15 440

Nyemission 159 87 909   

Aktieägartillskott   36  

Ökning utvecklingsfond 20 601 -20 601

Årets resultat    -8 177

Eget kapital 2016-12-31 612 20 601 208 175 -11 362 -8 177

1) I övriga fria reserver finns inbetalda medel för ett teckningsoptionsprogram. Det totala antalet teckningsoptioner är 464. 
Optionsinnehavare har rätt att utnyttja 1 teckningsoption till att teckna 10 000 st stamaktier från och med den 1 november 2017  
till och med 30 november 2017 samt från och med den 1 oktober 2021 till och med den 31 oktober 2021. Teckningskursen är  
2,30 kronor per aktie. 

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 2016-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Belopp i kkr Aktiekapital Överkurs-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Eget kapital 2014-12-31 408 99 312 30 701 -6 057

Årets resultat  -6 057  6 057

Nyemission 45 20 955   

Aktieägartillskott  -  

Årets resultat   -15 440

Eget kapital 2015-12-31 453 120 266 24 643 -15 440

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 2015-12-31 Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Rapport över förändring i eget kapital
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Belopp i kkr Not 2016-01-01-
2016-12-31 

2015-01-01- 
2015-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster - 8177 -15 440

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 5 256 728

Summa -7 921 -15 184

Betald inkomstskatt - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -7 921 -15 184

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -312 -91

Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 871 -572

Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder -4 498 13 384

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 860 12 721

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -20 621 -21 494

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -38

Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 621 -21 532

Finansieringsverksamheten

Nyemission 88 067 21 000

Erhållna aktieägartillskott 36

Amortering av lån -29 521

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 58 582 21 000

Årets kassaflöde 26 101 -2 523

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 1 238 3761

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 27 339 1 238

Kassaflödesanalys
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är där inget annat anges oförändrade 
jämfört med föregående år.

Allmänna värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån 
anskaffningsvärden om inget annat anges.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. 
Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller 
kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande  
kriterier är uppfyllda:

• De ekonomiska fördelarna som är förknippade med 
transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget;

• Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;

• Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna 
som är förknippade med varornas ägande till köparen;

• Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den 
löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande 
och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda 
varorna; samt

• De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till 
följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal –  
löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i 
takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Leasing-Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive 
förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som 
försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över 
leasingperioden.

Immateriella anläggningstillgångar
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas 
aktiveringsmodellen. Utgifter för immateriella 
anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen om det är 
sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som kan hänföras 
till tillgången kommer att tillfalla företaget och att tillgångarnas 
anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet då det 
är sannolikt att utgifterna medför att tillgången kommer att 
generera framtida ekonomiska fördelar som överstiger den 
ursprungliga bedömningen, samt att utgifterna kan beräknas och 
hänföras till tillgången på ett tillförlitligt sätt. Övriga tillkommande 
utgifter redovisas som kostnad under den period de uppkommer. 
Avskrivning sker systematiskt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod.

När det gäller immateriella tillgångar så har det inte gjorts några 
avskrivningar då de inte tagits i bruk ännu och bokfört värde 
bedöms vara rimligt i förhållande till framtida förväntade intäkter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet.

Noter
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Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i 
tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande underhåll och 
reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av under 5 år.

Nedskrivningar – materiella och immateriella 
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på 
att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av 
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflödena 
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten 
samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta 
som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga 
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser 
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl 
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den 
senaste nedskrivningen har förändrats.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. 
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.  
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter 
för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.

I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet 
av direkta tillverkningskostnader och de indirekta kostnader som 
utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften 
för tillverkningen. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt 
kapacitetsutnyttjande.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med  
kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån 
anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i 
balansräkningen när företaget blir part i instrumentets 
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från 
balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet 
från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när 
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt 
väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har 
kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort 

från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller 
upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället 
till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella 
omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället 
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet 
på balansdagen. Kundfordringar och övriga fordringar som utgör 
omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som 
beräknas inflyta.

Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
Utgifter som är direkt hänförliga till upptagande av lån 
korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt 
effektivräntemetoden.

Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens 
kurs. Icke-monetära poster räknas inte om utan redovisas till 
kursen vid anskaffningstillfället.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som 
antingen avgiftsbestämda eller förmånsbestämda. Bolaget har 
endast avgiftsbestämda planer.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett 
annat företag, normalt ett försäkringsföretag, och företaget har 
inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är 
betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad 
anställning är beroende av de avgifter som har betalats och den 
kapitalavkastning som avgifterna ger.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. 
Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen 
inte ger företaget några framtida ekonomiska fördelar, redovisas 
endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal 
eller informell förpliktelse att antingen 

• avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning 
före den normala tidpunkten för anställningens upphörande; 
eller

• lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att 
uppmuntra frivillig avgång.
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Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har 
en detaljerad plan för uppsägningen och inte har någon realistisk 
möjlighet att annullera planen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för 
innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för 
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga 
temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som 
härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten 
skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader 
och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade 
värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas 
respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och 
skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte 
nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp 
som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande 
och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje 
balansdag.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Styrelsen och ledningen gör löpande bedömningar av de risker 
som kan påverka såväl värderingen av bolagets tillgångar och 
skulder som bolagets lönsamhet.

Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid 
tillämpningen av bolagets redovisningsprinciper beskrivs nedan.

De källor till osäkerhet som finns är förknippade med bolagets 
verksamhet att kommersialisera ny teknologi och avser tekniska, 
finansiella och regulatoriska risker.

Finansiella risker
De finansiella riskerna är kopplade till bolagets förmåga att 

fortleva och avser kapitalbehov och likviditet. Efter genomförd 
nyemission i samband med bolagets notering bedöms 
kapitalbehovet för den kommande 12 månaders perioden  
vara uppfyllt.

Nedskrivningsprövning av immateriella tillgångar
Bolagets balanserade utvecklingskostnader uppgår till  
186 194 kkr (165 572). Vid beräkning av återvinningsvärdet 
för bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov har flera 
antaganden om framtida förhållanden och uppskattningar av 
parametrar gjorts som redovisas i not 7. En förändring av dessa 
antaganden skulle kunna ha en effekt på värdet av balansposten.

Skatt
Uppskjutna skattefordringar redovisas med belopp som sannolikt 
kan utnyttjas inom rimlig tid från balansdagen. Förändringar i 
skattelagstiftning, praxis och ägarförhållanden kan väsentligt 
påverka rätten till att utnyttja skattmässiga förlustavdrag.  
För mer information om skatter, se not 6.

Not 3 Operationell leasing – leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara 
operationella leasingavtal:

Av leasingavgifterna utgör 154 kkr (178 kkr) hyror för tomt och 
resterande avser kontor.

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Belopp i kkr
2016-01-01- 
 2016-12-31

2015-01-01- 
2015-12-31

Inom ett år 608 494

Mellan ett och fem år 116 401

724 895

Räkenskapsårets 
kostnadsförda leasingavgifter 914 842

2016-01-01- 
 2016-12-31

2015-01-01- 
2015-12-31

Män 9 10

Kvinnor - -

9 10
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

*) av detta belopp avser 56 kkr(55 kkr) pensionskostnader.
**) av detta belopp avser 116 kkr(115 kkr) pensionskostnader

Det finns inga utestående pensionsförpliktelser till VD och 
styrelse.

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Not 6 Uppskjuten skattefordran

1) Uppskjuten skattefordran redovisas enbart till den del det finns faktorer 
som övertygande talar för att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer 
att finnas inom en överskådlig tid. Rätten till nyttjande av förlustavdrag har 
förändrats till följd av ägarbyte inför bolagets notering

Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de 
framtida kassaflöden som tillgången väntas ge upphov till i den 
löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. 
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar 
marknadsmässiga bedömningar av pengars tidsvärde och 
de risker som avser tillgången.De framtida kassaflödena har 
baserats på en prognos för intäkter från kunder som i nuläget förs 
diskussion med och med beaktande av kvantiteter som bolaget 
hoppas kunna leverera till dessa kunder.

Beräkningen löper över en 10 års period utan antaganden för 
terminalperioden.

Testet har upprättats med beräkning av en ränta på 7% vilket är 
lågt med tanke på bolagets riskprofil men en känslighetsanalys 
visar att med beaktande av endast 50% av volymantagandet och 
en ränta på 25% finns utrymme kvar som försvarar värdet på 
tillgången.

Belopp i kkr 2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade 
anskaffningsvärden

Vid årets början 165 572 144 078

Årets inköp och internt 
aktiverat arbete

20 621 21 494

Vid årets slut 186 193 165 572

Redovisat värde vid 
årets slut

186 193 165 572

Belopp i kkr
2016-01-01 

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

Styrelsen och VD 1 350 1044

Övriga Löner och andra 
ersättningar

3 813 4 404

5 163 5 448

Pensionskostnader 232 226

Styrelse och VD 478 475

Övriga anställda

Sociala kostnader  
enligt lag och avtal

Styrelse och VD *) 481 383

Övriga anställa **) 860 968

7 214 7 500

Belopp i kkr  2016-12-31 2015-12-31

Ackumulerade 
anskaffningsvärden

Vid årets början 6 783 6 745

Nyanskaffningar - 38

6 783 6 783

Ackumulerade 
avskrivningar

Vid årets början -6 424 -5 696

Årets avskrivning -256 -728

Redovisat värde vid  
årets slut

103 359

Belopp i kkr 2016-12-31 2015-12-31

Underskottsavdrag 8 177 42 994

Uppskjuten  
skattefordran/skuld 1)

- -
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Not 8 Ersättning till revisor

Not 9 Transaktioner med närstående

Transaktioner som genomförts med närstående avser 
kapitalisering av bolaget och har gjorts på marknadsmässiga 
villkor.

För löner till styrelse och VD hänvisas till not 4.

Not 10 Antal aktier och kvotvärde

*) Efter omräkning till split 1:10 000 genomförd 2016-08-23

Not 11 Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter 

Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Not 13 Förslag till disposition av  
företagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår att detta fria kapital disponeras enligt följande.

Belopp i kkr 2016-12-31 2015-12-31

Preferensaktier

Antal aktier - 3 533

Kvotvärde - 100

Stamaktier

Antal aktier 61 157 709 1 000

Kvotvärde 0,01 100

Antal aktier IB 45 330 000*) 4 080

Nyemission 9 642 959*) 453

Kvittningsemission 6 184 750*)

Antal aktier UB 61 157 709 4 533

Belopp i kkr 2016-12-31 2015-12-31

KPMG

Revisionsuppdraget 71 56

Skatterådgivning - -

Övriga tjänster 12 14

Summa 83 70

Belopp i kkr 2016-12-31 2015-12-31

Upplupna  
personalkostnader

1 527 1 576 

Forskning och 
utvecklingskostnader

97 4 099

Övriga upplupna kostnader 113 142 

1 737 5 817

2016-12-31 2015-12-31

Ställda panter och  
säkerheter

Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

Belopp i kkr Belopp i kkr

Överkursfond 208 175

Balanserat resultat -11 362

Årets resultat -8 177 

Totalt 188 636

Belopp i kkr

Balanseras i ny räkning 188 636

Totalt 188 636
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Not 14 Nyckeltal

(*) Per Balansdagen 
(**) Efter omräkning till split genomförd 2016-08-23

Belopp i kkr 2016-01-01-
2016-12-31

2015-01-01-
2015-12-31

Lönsamhet

Rörelseintäkter 21 271 22 524

Rörelseresultat -8 177 -15 440

Rörelseresultat efter skatt -8 177 -15 440

Avkastning på eget kapital -4% -12%

Kapitalstruktur

Soliditet i % 97 76

Kassalikviditet 456% 8%

Vägt genomsnitt av utestående aktier 53 111 177 44 920 438 (**)

Potentiella aktier hänförliga till utestående optioner (*) 4 640 000 4 640 000 (**)

Antal aktieägare (*) 3 268 6

Resultat per aktie -0,15 kr -0,34 kr (**)

Resultat per aktie efter utspädning -0,14 kr -0,31 kr (**) 

Utdelning per aktie - -

Personal

Medeltal anställda 9 10

Personalkostnader  7 214 7 500
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Nyckeltalsdefinitioner

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Följande viktiga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut:

Bolaget har inlämnat totalt tre patentansökningar som vid godkännande, förväntas att ge bolagets hybridiseringsteknik ett starkt skydd 
mot konkurrerande lösningar.

Rörelseintäkter Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar.

Rörelseresultat efter skatt Resultat efter skatt.

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital.

Soliditet Totalt eget kapital / Totala tillgångar. Med totalt eget kapital avses 
beskattat eget kapital med tillägg för 78 % av obeskattade reserver.

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med kortfristiga 
skulder inklusive föreslagen utdelning.

Vägt genomsnitt av utestående aktier Utestående aktier vid periodens början justerat med nyemitterade 
aktier under perioden multiplicerat med tidvägningsfaktor.

Potentiella aktier hänförliga till utestående 
optioner

Utestående optioner vid periodens slut omräknat  
till potentiella aktier.

Resultat per aktie Beräknat årets resultat dividerat med vägt  
genomsnitt av utestående aktier.

Resultat per aktie efter utspädning Beräknat årets resultat dividerat med vägt genomsnitt  
av utestående aktier och potentiella aktier hänförliga  
till utestående optioner.

Utdelning per aktie Beslutad utdelning per berättigad aktie.

Medelantalet anställda Genomsnitt antal anställda under perioden.

Personalkostnader Personalkostnader under perioden inkluderande löner,  
andra ersättningar och sociala kostnader.



35

Underskrifter

Sven Sahle
Styrelseordförande

Johan Ekesiöö
Styrelseledamot

Gunnar Larsson
Verkställande Direktör

Andreas Ahlström
Styrelsledamot

Ulf Gundemark
Styrelsledamot

Göteborg den 27 mars, 2017

Vår revisionsberättelse har lämnats den 27 mars 2017

Eva Melzig Henriksson
AUKTORISERAD REVISOR

KPMG AB



36

Till bolagsstämman i Ripasso Energy AB  
(publ), org. nr 556760-6602

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ripasso Energy AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 16–35 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av  
Ripasso Energy AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Ripasso Energy AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-15. Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är 
vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Revisionsberättelse

Revisorns Ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs 
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en 
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund 
av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande 
brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även 
för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och  
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att  
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden 
som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda 
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Ripasso Energy AB (publ) för 
år 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till Ripasso Energy AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat 
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets 
ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är 
nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns Ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande 
om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende:

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig 
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning 
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där 
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 27 mars 2017

KPMG AB

Eva Melzig

Auktoriserad revisor
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