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Swedish Stirling är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 2008 för att vidareutveckla stirlingteknologins 
enastående förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets senaste produkt, PWR BLOK 400-F, är en 
unik egenutvecklad lösning för att återvinna energi ur industriella rest- och fackelgaser och omvandla dessa till 100 % 
koldioxidneutral elektricitet med hög effektivitet.  
 
PWR BLOK är, enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyd’s Register, det billigaste sättet att producera elektricitet 
som existerar idag och ger större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag. Swedish Stirling AB 
är ett publikt bolag i Sverige sedan 28 november 2016 och är sedan 6 november 2020 noterat på Nadaq First North 
Premier Growth Market.

Swedish Stirling i korthet
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Totala intäkter för kvartalet var 15 637 TSEK (14 986 TSEK). 
Resultatet per aktie före utspädning för kvartalet var  
-0,24 SEK (-1,13 SEK).

Swedish Stirling byter handelsplats till Nasdaq First  
North Premier Growth Market. Första handelsdag var 
den 6 november 2020. 

Swedish Stirling och ABB Sverige inleder tekniksamarbete. 
ABB kommer att leverera komponenter och system till  
PWR BLOK, samt bistå med kunskap och expertkompetens.

Swedish Stirling når överenskommelse med konvertibel-
innehavare av 2019/2021:2 (”KV3”) om konvertering under 
förutsättning att en extra bolagsstämma beslutar om en 
villkorsändring innebärande att konverteringskursen ändras 
från 10 kronor per aktie till 9 kronor per aktie. Vidare erhöll 
bolaget oåterkalleliga åtaganden från konvertibelinnehavare 
av konvertibler 2019/2021 (”KV2”) om konvertering i enlighet 
med villkoren motsvarande cirka 68 procent av det totala 
utestående lånebeloppet under KV2. Beslut om att ändra 
konverteringskursen för konvertibler 2019/2021:2 (KV3)  
från 10 kronor per aktie till 9 kronor per aktie antogs vid  
extra bolagsstämma den 22 december.

Swedish Stirling genomför en riktad nyemission om 5 miljoner 
aktier och tillförs 67,5 miljoner kronor. Intresset i den riktade 
nyemissionen var stort och investerare var nya svenska och 
internationella institutionella investerare, däribland BNP  
Paribas Energy Transition och Daniel Ek (via bolag),  
samt vissa befintliga aktieägare.  
 
Swedish Stirling lämnar in en ny patentansökning avseende 
företagets produkt PWR BLOK 400-F till det europeiska 
patentverket (EPO). Ansökan omfattar hur restgasen leds 
in och förbränns i stirlingmotorernas brännkammare för 
effektivare energikonvertering. Syftet med patentansökan 
är att förhindra direkt kopiering av designprinciper och 
konstruktionsdelar som Swedish Stirling utvecklat.

Väsentliga händelser oktober – december 2020 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 1 januari 2021 inleddes konverteringsperioden för Swedish Stirlings konvertibler 2019/2021 (ISIN: SE0012141877) (”KV2”). 
Konverteringsperioden löper från och med den 1 januari 2021 till och med den 15 februari 2021.
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Belopp i TSEK
2020  

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Nettoomsättning - - - -

Aktiverat arbete för egen räkning 15 607 14 815 53 025 44 540

Summa rörelseintäkter 15 637 14 986 53 395 45 169

Rörelseresultat -7 654 -83 159 -22 951 -100 931

Resultat efter skatt -22 268 -92 032 -72 877 -127 026

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,24 -1,13 -0,80 -1,59

Soliditet, %* 57% 62% 57% 62%

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 847 -12 275 -45 096 -86 744

Periodens kassaflöde 39 165 -29 509 104 769 7 130

Likvida medel 141 631 36 862 141 631 36 862

(*) Se not 8 för definition

Fjärde kvartalet 2020 i sammandrag



Vd har ordet
Det fjärde och sista kvartalet 2020 var intensivt och spännande med flera aktiviteter och händelser  
som kommer ha stor betydelse för utvecklingen inom våra tre huvudfokus de kommande åren;  
1) Full kommersiell utrullning i Sydafrika. 2) Lansering på nya marknader. 3) Påbörja volymproduktion. 

Under perioden har vi haft en fortsatt mycket konstruktiv och positiv dialog med de tre ferrokrom-
producenterna i Sydafrika; Samancor, Richards Bay Alloys och Glencore, som vi tecknade 
avsiktsförklaringar med under sommaren om order på totalt upp till 241 PWR BLOK. Vår nya 
försäljningschef, Dennis Andersson, diskuterar kontinuerligt med alla tre och fick dessutom möjlighet 
att själv besöka och introducera sig för den Sydafrikanska ferrokromindustrin på plats i Sydafrika under 
en vecka i början av november. Som jag tidigare sagt så är jag övertygad om att förhandlingarna fram 
till färdiga avtal, trots pandemin, kommer att gå allt snabbare. Inte minst mot bakgrund av att den 
Sydafrikanska regeringen i november beslutade att införa exportskatt på krommalm för att hjälpa den 
inhemska ferrokromproduktionen och som motprestation kräver åtgärder från industrin att minska sitt 
beroende av köpt elektricitet. Detta tillsammans med de ökade kraven på att vidta åtgärder för att minska 
koldioxidutsläppen stärker Swedish Stirlings förhandlingsposition avsevärt.

Gunnar Larsson 
Verkställande direktör 
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Därmed undanröjdes i förtid eventuella osäkerheter 
rörande konvertering och med den riktade nyemissionen 
mot institutionella investerare. Bolagets balansräkning 
stärktes med ca 63 miljoner kronor. Intresset för den 
riktade emissionen var mycket stort och bland investerarna 
fanns bland annat BNP Paribas Energy Transmission och 
Spotify-grundaren Daniel Ek (via bolag). Vi har nu den 
finansiella styrka som krävs för nästa fas i bolagets utveckling 
och med flytten till Nasdaq First North Growth Premier som 
genomfördes i november har omsättningen i aktien ökat, 
liksom ägarspridningen, vilket är mycket positivt.

I slutet av årets sista kvartal fick vi dessutom en intressant 
och tydlig indikation på att PWR BLOK-teknologin kan 
komma att spela en betydligt större och viktigare roll i 
klimatomställningen än nog de flesta riktigt insett. Eftersom 
vår teknologi är ny och vårt fokus initialt begränsats till en 
bransch och marknad, så har vi inte uppmärksammats så 
mycket i media eller i samhällsdebatten. Men vår tid kommer. 
När Glencores avgående Vd, Ivan Glasenberg, i slutet av 
kvartalet presenterar hur världens största råvarubolag 
globalt ska bli koldioxidneutral till 2050 och nämner PWR 
BLOK-teknologin som en del i deras lösning, så är det 
ytterligare ett tydligt kvitto på att PWR BLOK kommer att 
spela en stor roll i industrins och samhällets långsiktiga 
klimatomställning. Det bådar gott för kommande år. 
 
Gunnar Larsson  
Verkställande direktör 
Swedish Stirling AB 

Intresset för PWR BLOK-teknologin har även fortsatt 
öka under sista kvartalet och vi får allt fler seriösa och 
intressanta förfrågningar från flera olika branscher, även 
utanför metallindustrin, och från länder i alla världsdelar.  
Vi har sedan lanseringen fokuserat helt på Sydafrika,  
men har under året intensifierat arbetet med att identifiera 
nästa marknad för att i god tid förbereda etablering när 
den kommersiella utrullningen i Sydafrika är inledd.  
Bara under det gånga kvartalet har vi vid ett antal tillfällen 
träffat och diskuterat möjliga samarbeten med bland annat 
flera mycket intressanta aktörer i Europa, men det är ännu 
lite för tidigt att gå in på detaljer och fatta definitiva beslut.

Arbetet med PWR BLOK generation 3, som är den version 
som vi kommer att inleda volymproduktion med under 
slutet av året, följde under perioden den reviderade planen 
som vi fastställde efter coronapandemi utbrottet i våras. 
Vi har bland annat inlett olika långtestkörningar av nya 
delsystem. Vi har även inlett samarbetet med ABB där det 
primära syftet är att sänka produktionskostnaderna inför 
volymproduktionen. Vi räknar med att snart kunna inleda 
produktion av den första PWR BLOK, generation 3,  
för leverans till kund i slutet av 2021.

En stark finansiell ställning är en förutsättning för att nå  
bolagets målsättningar och ambitioner de kommande 
åren. Swedish Stirling är väl finansierat och har 
under kvartalet ytterligare förstärkt detta. Genom 
överenskommelsen, där 100 procent av ägarna av KV3 
och 80 procent av KV2 i förtid förband sig att konvertera 
samtliga sina konvertibler till nya aktier. 
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Marknadsutveckling 
 
Swedish Stirlings bedömning är att den fortsatt ökade 
globala efterfrågan på energi och strävan efter att öka 
andelen förnyelsebara och klimatneutrala metoder 
för elproduktion skapar ett attraktivt marknadsläge 
för bolaget. Priset per producerad MWh med PWR 
BLOK är redan idag mycket konkurrenskraftigt utan 
subventioner och offentligt stöd. Den globala potentialen 
för att utvinna elektricitet ur restgaser från bland annat 
metall- och petroleumindustrin är betydande. Initialt har 
Swedish Stirling helt inriktat sig på ferrokromindustrin 
och Sydafrika, som står för nära en tredjedel av världens 
ferrokromproduktion. Eftersom produktion av andra 
ferrolegeringar har liknande restgaser är bolagets 
bedömning att PWR BLOK kommer att fungera även 
för dessa utan större justeringar. Avtalen med de 
sydafrikanska ferrokromproducenterna Glencore och 
Samancor har inneburit ett ökat intresse för Swedish 
Stirlings teknologi från den globala metallindustrin, 
men även från andra industrier med restgaser. De 
nya avsiktsförklaringarna på order om upp till 241 
PWR BLOK som tecknades med Samancor, Richards 
Bay Alloys och Glencore under tredje kvartalet 2020 
förstärker bilden. 
 

Kommentarer till periodens  
Resultat- och Balansräkning 
 
Koncernens rörelseintäkter för perioden januari till 
december uppgick till 53 395 TSEK (45 169 TSEK) och 
utgjordes i huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning 
med 53 025 TSEK (44 540 TSEK). Ökningen i aktiverat 
arbete berodde främst på att bolaget spenderade en 
betydande del av total tid under perioden 2020 på 
utveckling av PWR BLOK generation 3, varav merparten av 
total tid under samma period 2019 spenderades på inköp 
och produktion av generation 1 och 2, som under 2020 
omklassificerades till balanserade utvecklingskostnader. 
Nettoomsättningen uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) och 
resultat efter finansiella poster var -71 440 TSEK  
(-126 406 TSEK). Det negativa resultatet var till stor del 
hänförligt till ökade finansiella kostnader samt högre 
personalkostnader men var lägre än föregående år till följd 
av en nedskrivning av balanserade utvecklingskostnader 
relaterat till solenergiprojektet i 2019. Under fjärde kvartalet 
gjordes en realiserad förlust av varulagret om 1 732 
TSEK relaterat till kassation av material för generation 1 
som ej kommer användas framgent. Under året flyttades 
balanserade kostnader om totalt 41 929 TSEK för 
generation 1 och generation 2 från pågående arbete till 
balanserade utvecklingskostnader, 

då dessa PWR BLOK inte kommer gå vidare till försäljning 
utan enbart kommer att användas till test och verifiering. 
Vid årets utgång uppgick de balanserade utvecklings-
kostnaderna till 342 769 TSEK (245 086 TSEK). 
 
Förändringar i eget kapital 
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen till 
293 225 TSEK (215 598 TSEK). Under året 2020 ökade 
bolagets egna kapital med 77 627 TSEK (-64 998 
TSEK). Ökning av eget kapital var till stor del hänförligt till 
nyemissioner samt optionskomponent på konvertibellån 
KV4, men belastat av periodens resultat. På balansdagen 
fanns 97 118 961 (85 090 390) utestående aktier med  
ett kvotvärde om 0,01 kr.

Kassaflöde  
Periodens kassaflöde uppgick till 104 769 TSEK (7 130 
TSEK). De likvida medlen uppgick på balansdagen till 
141 631 TSEK (36 862 TSEK). Det positiva kassaflödet 
för året var främst hänförligt till nyemissioner samt 
ett nytt konvertibellån KV4, men belastat av utgifter i 
rörelseverksamheten och investeringsverksamheten  
som till stor del relaterar till produktutveckling.

Moderbolaget
Moderbolagets rörelseintäkter under året uppgick till  
50 975 TSEK (42 456 TSEK). Nettoomsättningen för 
perioden uppgick till 0 TSEK (0 TSEK) och resultatet efter 
finansiella poster uppgick till -70 944 TSEK (-128 852 
TSEK). Kassalikviditeten uppgick vid årets utgång till  
141 578 TSEK (36 637 TSEK).  

Närståendetransaktioner

Ian Curry, tidigare styrelseledamot i Swedish Stirlings 
helägda dotterbolag, Swedish Stirling South Africa, har på 
konsultbasis fungerat som rådgivare åt både dotter- och 
moderbolag i samband med intensifieringen av bolagets 
verksamhet i Sydafrika. Under året 2020 erhöll Curry  
1 178 TSEK (696 TSEK).
 
Styrelseledamot Gunilla Spongh assisterade bolaget  
under 2019 med förberedelser inför och efterlevnad av  
de utökade kraven som följer vid en planerad notering  
på en reglerad marknadsplats. Uppdraget utlöpte den  
27 september 2019. Under året 2020 erhöll Spongh  
0 TSEK (250 TSEK). 
 

Personal och organisation

Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 38,  
varav 6 i Sydafrika. 
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Aktien och finansiering 
 
Swedish Stirling AB är ett publikt bolag i Sverige sedan  
28 november 2016 och är sedan 6 november 2020 noterat 
på Nasdaq First North Premier Growth Market under 
kortnamn STRLNG och ISIN: SE0009143993. 
 
Tabellen nedan visar utvecklingen av aktien sedan den 
1 januari 2019.

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2020 till  
971 189,61 kronor fördelade på 97 118 961 aktier, 
kvotvärde 0,01. Samtliga aktier äger lika andel i 
bolagets tillgångar och vinst samt ger rätt till en röst vid 
bolagsstämma. Vid bolagsstämma får varje röstberättigad 
rösta för fulla antalet av denne ägda och företrädda aktier 
utan begränsningar i rösträtten. 

Teckningsoptionsprogram
Under 2014 genomfördes en emission av 464 
teckningsoptioner, till bolagets anställda. Totalt erlades 
3 119 008 kronor till betalning. Programmet är ej 
subventionerat av bolaget och bolaget förväntas inte ha 
några väsentliga kostnader med anledning av programmet. 
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 31 oktober 2021.  
Den 10 oktober 2020 konverterades 35 teckningsoptioner 
till 350 000 nya aktier, vilket ökade bolagets 
aktiekapital med 3 500 kronor. Om samtliga resterande 
teckningsoptioner utnyttjas kan Swedish Stirling tillföras 
högst 9 849 411 kronor, bolagets aktiekapital komma att 
öka med högst 42 900 kronor och antalet aktier i bolaget 
komma att öka med högst 4 290 000 aktier. Om samtliga 
kvarvarande teckningsoptioner utnyttjas motsvarar det en 
utspädning på omkring 4,2 procent. Teckningsoptionerna  
är inte upptagna i avstämningsregister och de upphör att 
gälla den 31 oktober 2021. 

Konvertibler 2017/2019 (KV1)
Swedish Stirling genomförde under hösten 2017 en 
emission av konvertibler med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare om 25 074 661 kronor fördelat på 61 157 709 
konvertibler (STRLNG KV1). Lånet löpte med en ränta  
om tio (10) procent per år och förföll till betalning den  
30 november 2019. Vid emissionen medförde konvertibeln 
rätt till utbyte mot aktier i bolaget till en konverteringskurs 
om 5 kronor per aktie. Med anledning av att bolaget 
senare genomfört en företrädesemission av aktier samt 
en företrädesemission av konvertibler omräknades 
konverteringskursen för konvertibeln i enlighet med 
dess villkor och uppgick till 4,40 kronor per aktie vid 
konverteringen. Innehavare av KV1 hade under perioden 
från och med den 1 oktober 2019 till och med den  
18 november 2019 möjlighet att konvertera sina konvertibler 
till aktier i Swedish Stirling till en konverteringskurs om  
4,40 kronor per aktie. Av det totala utestående lånebeloppet 
om 25 074 661 kronor anmäldes ett belopp om  
24 575 624 kronor för konvertering, vilket motsvarar cirka 
98 procent. Till följd av konverteringen ökade Swedish 
Stirlings aktiekapital med 55 853,69 kronor från 795 050,21 
kronor till 850 903,90 kronor och antalet aktier och röster 
ökade med 5 585 369 aktier och röster från 79 505 021 
aktier och röster till 85 090 390 aktier och röster. Detta 
motsvarade en utspädning på omkring 6,6 procent. 

Konvertibler 2019/2021 (KV2)
Den 7 mars 2019 registrerades en emission av konvertibler 
med företrädesrätt för befintliga aktieägare om  
79 505 021 kronor fördelat på 79 505 021 konvertibler 
(STRLNG KV2). Lånet löper med en ränta om tio (10) 
procent per år och förfaller till betalning den 28 februari 
2021. Konverteringskursen är 10 kronor per aktie.  
Begäran om konvertering till aktie i bolaget kunde  
göras från och med den 1 januari 2021 till och med  
den 15 februari 2021. Vid full konvertering av samtliga 
konvertibler kan bolagets aktiekapital komma att öka 
med högst 79 505,02 kronor och antalet aktier i bolaget 
kan komma att öka med högst 7 950 502 aktier. Vid full 
konvertering motsvarar det en utspädning på omkring  
7,6 procent. 
 
Konvertibler 2019/2021:2 (KV3)
Den 2 oktober 2019 registrerades en emission av 
konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt 
om 53 000 000 kronor fördelat på 53 000 000 konvertibler 
(KV3). Lånet löper med en ränta om nio (9) procent 
per år och förfaller till betalning den 28 februari 2021. 
Konverteringskursen var ursprungligen 10 kronor per aktie.  
 

Antal aktier

Ingående balans per 1 januari 2019 79 505 021

Utbyte av konvertibler 5 585 369

Utgående balans per 
31 december 2019

85 090 390

Nyemission mars 6 678 571

Utnyttjande av teckningsoptioner 350 000

Nyemission december 5 000 000

Utgående balans per 
31 december 2020

97 118 961
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Beslut om att ändra konverteringskursen för konvertibler 
2019/2021:2 (KV3) från 10 kronor per aktie till 9 kronor per 
aktie antogs vid extra bolagsstämma den 22 december 
2020. Begäran om konvertering till aktie i bolaget kunde 
göras från och med den 1 januari 2021 till och med 
den 15 februari 2021. Vid konvertering i enlighet med 
åtagandena under KV3 kommer Bolagets aktiekapital att 
öka med 58 888,87 kronor och antalet aktier och röster 
i Bolaget kommer öka med 5 888 887 aktier och röster, 
motsvarande en utspädning på omkring 5,7 procent.
 
Konvertibler 2020/2025 (KV4)
Den 30 juni 2020 genomfördes en emission av konvertibler 
med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om  
100 000 000 kronor fördelat på 100 000 000 konvertibler 
(KV4). Konvertiblerna registrerades den 1 juli. Lånet löper 
med en ränta om fjorton (14) procent per år och förfaller 
till betalning den 30 juni 2025. Konverteringskursen är 
8 kronor per aktie. Begäran om konvertering till aktie i 
bolaget kan göras från och med den 2 maj 2025 fram till 
och med den 16 juni 2025. Vid full konvertering av samtliga 
konvertibler kan bolagets aktiekapital komma att öka med 
högst 125 000 kronor och antalet aktier i bolaget kan 
komma att öka med högst 12 500 000 aktier.  
Vid full konvertering motsvarar det en utspädning på 
omkring 11,4 procent. Konvertibeln avses inte tas upp till 
handel på någon marknadsplats.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska utgå till 
aktieägarna för 2020.
 

Risker 

Swedish Stirlings verksamhet består huvudsakligen av 
att utveckla och kommersialisera ny teknologi. Swedish 
Stirlings utveckling är därigenom förknippad med tekniska, 
finansiella och regulatoriska risker. För mer utförlig 
information kring risker hänvisas till årsredovisningen för 
2019 samt bolagsbeskrivningen som finns tillgängliga på 
bolagets hemsida www.swedishstirling.com.

De risker som är de associerade till coronapandemin 
har för Swedish Stirlings del främst inneburit viss 
projektförskjutning till följd av lockdown i Sydafrika. 
Bolaget har inte haft några tillkommande kostnader för 
detta och har vidtagit ett åtgärdsprogram som säkerställer 
kostnadsbesparingar. 

Revision

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för 
granskning av bolagets revisorer. 

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. 
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och International Financial Reporting 
Standards (IFRS) såsom de antagits av EU samt 
Rådet för finansiell rapportering (RFR1 Kompletterande 
redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets 
redovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen 
och Rådet för finansiell rapportering (RFR2 Redovisning 
för juridiska personer). För mer utförlig information kring 
koncernens redovisningsprinciper hänvisas till årsrapporten 
2019, som finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell kalender

• Årsredovisningen för 2020 publiceras den 
19 mars 2021.

• Årsstämma kommer hållas den 23 april 2021.

• Kvartalsrapport för första kvartalet 2021  
publiceras den 12 maj 2021.

• Halvårsrapport 2021 publiceras den  
18 augusti 2021.

• Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2021  
publiceras den 2 november 2021.
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Finansiell kalender

Verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén för perioden januari-december 2020 ger en 
rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 16 februari 2021

Gunnar Larsson
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Kontakt 
 
Gunnar Larsson, VD, ir@swedishstirling.com

Swedish Stirling huvudkontor: +46 (0)31-385 88 30
 
Denna information är sådan information som Swedish Stirling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt 
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 16 februari 2021, kl. 12:00 CET.



10 Swedish Stirling AB (publ) | Bokslutskommuniké, 2020 Swedish Stirling AB

Belopp i TSEK Not
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Nettoomsättning - - - -

Aktiverat arbete för egen räkning 15 607 14 815 53 025 44 540

Övriga rörelseintäkter 2 30 171 370 629

Summa rörelseintäkter 15 637 14 986 53 395 45 169

Råvaror och förnödenheter -5 643 -6 577 -18 240 -19 562

Övriga externa kostnader -7 032 -7 264 -20 717 -20 421

Personalkostnader -9 894 -7 496 -34 593 -27 876

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -755 -510 -2 694 -1 826

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar - -76 143 - -76 143

Övriga rörelsekostnader 33 -155 -102 -272

Totala kostnader -23 291 -98 145 -76 346 -146 100

Rörelseresultat -7 564 -83 159 -22 951 -100 931

Finansiella kostnader 3 -14 014 -8 749 -48 489 -25 475

Finansiella poster - netto -14 014 -8 749 -48 489 -25 475

Resultat efter finansiella poster -21 668 -91 908 -71 440 -126 406

Skatt -600 -124 -1 437 -620

Periodens resultat -22 268 -92 032 -72 877 -127 026

Övrigt totalresultat:

Poster som kan komma att omklassificeras till periodens resultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter 46 6 -22 54

Övrigt totalresultat för perioden 46 6 -22 54

Summa totalresultat för perioden -22 222 -92 026 -72 899 -126 972

Koncernens rapport över resultat och  
övrigt totalresultat

Belopp i kronor
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Resultat per aktie före utspädning -0,24 -1,13 -0,80 -1,59

Resultat per aktie efter utspädning -0,24 -1,13 -0,80 -1,59

Periodens resultat och summa totalresultat för perioden är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare:
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TILLGÅNGAR

Belopp i TSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 342 769 245 086

Summa 342 769 245 086

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 859 552

Maskiner och andra tekniska anläggningar 24 49

Inventarier, verktyg och installationer 4 191 3 095

Fordon 851 235

Nyttjanderättstillgångar 3 319 4 311

Summa 9 244 8 242

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 37 68

Uppskjuten skattefordran 44 34

Summa 81 102

Summa anläggningstillgångar 352 094 253 430

Omsättningstillgångar

Varulager 17 570 20 115

Varor under tillverkning 148 32 215

Summa 17 718 52 330

Kortfristiga fordringar

Aktuell skattefordran 606 566

Övriga fordringar 627 2 790

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 773 405

Summa 2 006 3 761

Kassa och bank 141 631 36 862

Summa omsättningstillgångar 161 355 92 953

SUMMA TILLGÅNGAR 513 449 346 383

Koncernens balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i TSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 971 851

Övrigt tillskjutet kapital 431 583 323 737

Reserver -23 32

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -139 306 -109 022

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 293 225 215 598

Långfristiga skulder

Konvertibellån 187 024 105 328

Leasingskulder 2 096 3 194

Övriga långfristiga lån 10 000 10 000

Uppskjuten skatteskuld 2 194 752

Summa 201 314 119 274

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 5 498 2 252

Leasingskulder 1 231 1 061

Övriga kortfristiga skulder 7 531 3 795

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 650 4 403

Summa 18 910 11 511

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 513 449 346 383

Koncernens balansräkning
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2019 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat ink. 

periodens 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 795 299 217 -22 -19 394 280 596

Periodens resultat -127 026 -127 026

Övrigt totalresultat för perioden 54 54

Summa totalresultat för perioden 54 -127 026 -126 972

Transaktioner med aktieägare

Optionskomponent konvertibellån 37 398 37 398

Konvertering av konvertibellån 56 24 520 24 576

Summa transaktioner med aktieägare 56 24 520 37 398 61 974

Utgående balans per 31 december 2019 851 323 737 32 -109 022 215 598

Koncernens förändringar i eget kapital

2020 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK Aktiekapital
Övrigt tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat 
resultat ink. 

periodens 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 851 323 737 32 -109 022 215 598

Periodens resultat -72 877 -72 877

Övrigt totalresultat för perioden -55 33 -22

Summa totalresultat för perioden -55 -72 844 -72 899

Transaktioner med aktieägare 

Nyemission 117 106 811 106 928

Konvertering av teckningsoptioner 3 1 035 -235 803

Optionskomponent konvertibellån 42 795 42 795

Summa transaktioner med aktieägare 120 107 846 42 560 150 526

Utgående balans per 31 december 2020 971 431 583 -23 -139 306 293 225
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Belopp i TSEK Not
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -21 668 -91 908 -71 440 -126 406

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 4 12 375 81 823 33 677 92 176

Betald skatt - 14 - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-9 293 -10 071 -37 763 -34 230

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -4 482 -4 301 -12 006 -20 275

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -523 1 597 924 1 157

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 6 451 500 3 749 -33 396

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 446 -2 204 -7 333 -52 514

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 847 -12 275 -45 096 -86 744

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -15 719 -16 071 -53 155 -45 796

Investeringar i materiella tillgångar -1 194 -382 -3 491 -1 351

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 913 -16 453 -56 646 -47 147

Finansieringsverksamheten

Nyemission 63 450 - 106 927 -

Konvertering av teckningsoptioner 804 - 804 -

Amortering av leasingskuld -297 -282 -1 188 -984

Återbetalning av konvertibellån - -499 - -499

Upptagna lån - - 100 000 142 504

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 63 957 -781 206 543 141 021

Kursdifferens i likvida medel -32 - -32 -

Periodens kassaflöde 39 165 -29 509 104 769 7 130

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 102 466 66 371 36 862 29 732

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 141 631 36 862 141 631 36 862

Koncernens kassaflödesanalys
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Belopp i TSEK
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Nettoomsättning - - - -

Aktiverat arbete för egen räkning 14 713 13 895 50 627 41 853

Övriga rörelseintäkter 8 166 348 603

Summa rörelseintäkter 14 721 14 061 50 975 42 456

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -5 627 -6 876 -18 231 -19 526

Övriga externa kostnader -7 208 -7 656 -21 977 -23 244

Personalkostnader -9 221 -6 922 -32 643 -26 010

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -384 -242 -1 294 -870

Nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar  - -76 143 - -76 143

Övriga rörelsekostnader -15 -155 -83 -272

Totala kostnader -22 455 -97 994 -74 228 -146 065

Rörelseresultat -7 734 -83 933 -23 253 -103 609

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 90 - 495 -

Räntekostnader och liknande resultatposter -14 220 -8 666 -48 186 -25 243

Resultat från finansiella poster -14 130 -8 666 -47 691 -25 243

Resultat efter finansiella poster -21 864 -92 599 -70 944 -128 852

Skatt på periodens resultat -2 - -5 -

Periodens resultat -21 866 -92 599 -70 949 -128 852

Moderbolagets resultaträkning

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat för perioden 
överensstämmer med periodens resultat.
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TILLGÅNGAR

Belopp i TSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 334 955 242 399

Summa 334 955 242 399

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 859 552

Inventarier, verktyg och installationer 4 051 3 031

Summa 4 910 3 583

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag 0 0

Fordringar hos dotterbolag 6 085 -

Andra långfristiga fordringar - 68

Summa 6 085 68

Summa anläggningstillgångar 345 950 246 050

Omsättningstillgångar

Varulager 17 570 20 115

Varor under tillverkning 148 32 215

Summa 17 718 52 330

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos dotterbolag 551 400

Aktuell skattefordran 539 488

Övriga fordringar 330 2 717

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 960 601

Summa 2 380 4 206

Kassa och bank 141 578 36 637

Summa omsättningstillgångar 161 676 93 173

SUMMA TILLGÅNGAR 507 626 339 223

Moderbolagets balansräkning
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i TSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 971 851

Fond för utvecklingsutgifter 128 999 78 372

Summa 129 970 79 223

Fritt eget kapital

Överkursfond 431 583 323 737

Balanserat resultat -197 525 -60 606

Periodens resultat -70 949 -128 852

Summa 163 109 134 279

Summa eget kapital hänförligt till  
moderbolagets aktieägare

293 079 213 502

Långfristiga skulder

Konvertibellån 187 024 105 328

Övriga långfristiga lån 10 000 10 000

Summa 197 024 115 328

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 983 2 215

Övriga kortfristiga skulder 7 907 3 775

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 633 4 403

Summa 17 523 10 393

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 507 626 339 223

Moderbolagets balansräkning
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2019 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK
Aktie-

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Över-

kursfond

Balanserat 
resultat ink. 

periodens 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 795 111 406 299 217 -131 038 280 380

Periodens resultat -128 852 -128 852

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter -33 034 33 034 -

Summa totalresultat för perioden -33 034 -95 818 -128 852

Transaktioner med aktieägare 

Optionskomponent konvertibellån 37 398 37 398

Konvertering av konvertibellån till aktier 56 24 520 24 576

Summa transaktioner med aktieägare 56 24 520 37 398 61 974

Utgående balans per 31 december 2019 851 78 372 323 737 -189 458 213 502

Moderbolagets förändringar i eget kapital

2020 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

Belopp i TSEK
Aktie- 

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Över-

kursfond

Balanserat 
resultat ink. 

periodens 
resultat

Summa  
eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2020 851 78 372 323 737 -189 458 213 502

Periodens resultat -70 949 -70 949

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 50 627 -50 627 -

Summa totalresultat för perioden 50 627 -121 576 -70 949

Transaktioner med aktieägare 

Nyemission 117 106 811 106 928

Konvertering av teckningsoptioner 3 1 035 -235 803

Optionskomponent konvertibellån 42 795 42 795

Summa transaktioner med aktieägare 120 107 846 42 560 150 526

Utgående balans per 31 december 2020 971 128 999 431 583 -268 474 293 079
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Belopp i TSEK Not
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                

jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -21 864 -92 599 -70 944 -128 852

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 11 906 81 555 31 806 91 220

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

-9 958 -11 044 -39 138 -37 632

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -3 239 -4 301 -9 390 -20 275

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -747 1 213 1 486 521

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 6 274 587 3 712 -33 228

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 2 288 -2 501 -4 192 -52 982

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 670 -13 545 -43 330 -90 614

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -14 713 -15 151 -50 645 -43 109

Investeringar i materiella tillgångar -654 -382 -2 622 -1 311

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 367 -15 533 -53 267 -44 420

Finansieringsverksamheten

Nyemission 63 450 - 106 927 -

Konvertering av teckningsoptioner 804 - 804 -

Återbetalning av konvertibellån - -499 - -499

Upptagna lån - - 100 000 142 504

Utgivna lån koncern -1 055 - -6 193 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 63 199 -499 201 538 142 005

Periodens kassaflöde 40 162 -29 577 104 941 6 971

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 101 416 66 214 36 637 29 666

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 141 578 36 637 141 578 36 637

Moderbolagets kassaflödesanalys
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Not 1 Allmän information 
Swedish Stirling AB (Publ), ”Swedish Stirling”, org nr 556760–6602 är ett moderbolag registrerat i Sverige och 
med säte i Göteborg med adress Gruvgatan 35B, 421 30 Västra Frölunda, Sverige.

 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parentes avser jämförelseåret, 
som för resultaträkning och kassaflöde representerar samma period föregående år och för balansräkning och eget kapital 
utgående balans av föregående år.
 
Not 2 Övriga rörelseintäkter
 

Belopp i TSEK
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Valutakursvinster 30 144 323 542

Övriga intäkter - 27 29 87

Fakturerade kostnader - - 18 -

Summa 30 171 370 629

Not 3 Finansiella kostnader 
Konvertibla skuldinstrument innehåller både en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent. Swedish Stirling har 
tre utestående konvertibler om 79 505 TSEK (STRLNG KV2), 53 000 TSEK (KV3) samt 100 000 TSEK (KV4). 
För detaljerade redovisningsprinciper för dessa se not 2 – 2.16 i årsredovisningen 2019.

Swedish Stirling befinner sig i en expansionsfas där bolaget ännnu inte redovisat intäkter från försäljning av produkten. 
Eftersom risken anses vara större i ett bolag som ännu ej säkrat väsentliga säljvolymer jämfört med ett moget bolag, har 
även avkastningskraven justerats därefter. Mot bakgrund av detta har diskonteringsräntan 35% använts för att bestämma 
marknadsvärdet av låne- och optionskomponenten, samt ränteeffekten av periodens omvärdering av konvertibellån.

Noter

Belopp i TSEK
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Ränta konvertibellån 13 996 8 749 44 250 24 412

Övriga räntekostnader 18 - 4 239 1 063

Summa finansiella kostnader 14 014 8 749 48 489 25 475

Under perioden januari till december 2020 betalades räntekostnader om 20 098 TSEK (8 212 TSEK).
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Not 4 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Belopp i TSEK
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Omvärdering av konvertibellån 7 315 5 170 24 491 14 208

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 755 510 2 694 1 825

Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar - 76 143 - 76 143

Realiserad förlust och nedskrivning av varulager 608 - 2 091 -

Upplupna räntor 3 693 - 4 312 -

Orealiserade valutakursdifferenser 4 - 89 -

Summa 12 375 81 823 33 677 92 176

Not 5 Transaktioner med närstående 
Ian Curry, tidigare styrelseledamot i Swedish Stirlings helägda dotterbolag i Sydafrika Swedish Stirling SA, har genom 
sitt bolag Fox Energy Ltd fungerat som rådgivare åt både dotter- och moderbolag i samband med intensifieringen av 
bolagets sydafrikanska verksamhet.

Styrelseledamoten Gunilla Spongh assisterade under 2019, utöver sitt styrelseuppdrag, bolaget med förberedelser inför 
och efterlevnad av de utökade kraven som följer vid en planerad notering på en reglerad marknadsplats. 

Nedan transaktioner har genomförts enligt marknadsvärde.

Belopp i TSEK
2020                

okt-dec
2019                

okt-dec
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

G Spongh Förvaltning AB - - - 250

Fox Energy Ltd 275 344 1 178 696

Summa 275 344 1 178 946

Not 6 Resultat per aktie 2020                
okt-dec

2019                
okt-dec

2020                
jan-dec

2019                   
jan-dec

Kronor

Resultat per aktie före utspädning -0,24 -1,13 -0,80 -1,59

Resultat per aktie efter utspädning -0,24 -1,13 -0,80 -1,59

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat per aktie

Resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare som används vid 
beräkning av resultat per aktie före och efter utspädning, TSEK

-22 268 -92 032 -72 877 -127 026

Antal

Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av resultat per 
aktie före utspädning

93 657 004 81 569 179 91 020 971 80 025 302

Totalt vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av 
resultat per aktie efter utspädning

93 657 004 81 569 179 91 020 971 80 025 302

Ingen effekt av utspädning då resultatet är negativt
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Nyckeltal Definition Syfte

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

Nyckeltalet visar vilken avkastning som 
ges på ägarnas investerade kapital.

Soliditet
Eget kapital i procent av balans-
omslutningen. 

Soliditet är relevant för investerare och 
andra intressenter som vill bedöma 
bolagets finansiella stabilitet och 
förmåga att klara sig på lång sikt.

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

Nyckeltalet ger en uppfattning om 
företagets betalningsberedskap på 
kort sikt. Vid en kassalikviditet
om 100% klarar företaget av att
betala alla sina kortfristiga skulder.

Not 7 Händelser efter periodens utgång
Den 1 januari 2021 inleddes konverteringsperioden för Swedish Stirlings konvertibler 2019/2021 (ISIN: SE0012141877) 
(”KV2”). Konverteringsperioden löper från och med den 1 januari 2021 till och med den 15 februari 2021.

Not 8 Finansiella nyckeltal
Utöver de finansiella nyckeltal som upprättats i enlighet med IFRS, presenterar Swedish Stirling finansiella nyckeltal som 
inte definieras enligt IFRS, till exempel soliditet och kassalikviditet. Dessa alternativa nyckeltal anses vara viktiga resultat och 
prestationsindikationer för investerare och andra användare av delårsrapporten. De alternativa nyckeltalen ska ses som 
ett komplement till, men inte en ersättning för, den finansiella information som upprättats i enlighet med IFRS. Swedish 
Stirling-koncernens definitioner av dessa mått som inte definieras enligt IFRS beskrivs i denna not.
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Belopp i TSEK
2020                

jan-dec
2019                   

jan-dec

Lönsamhet

Rörelseintäkter 53 395 45 169

Rörelseresultat -22 951 -100 931

Resultat efter skatt -72 877 -127 026

Avkastning på eget kapital * -25% -59%

Kapitalstruktur

Soliditet i % * 57% 62%

Kassalikviditet * 760% 353%

Vägt genomsnitt av utestående aktier 91 020 971 80 025 302

-        Utestående optioner (**) 4 290 000 4 640 000

-        Obligationslån/Konvertibler (***) 23 250 502 13 250 502

Antal aktieägare (**) 10 402 7 539

Resultat per aktie -0,80 kr -1,59 kr

Resultat per aktie efter utspädning -0,80 kr -1,59 kr

Utdelning per aktie - -

Personal

Medeltal anställda 34 28

Personalkostnader 34 593 27 876

(*) Se not 8 för definitioner
 
(**) Per balansdagen

(***) Beräknat antal baserat på konverteringskursen STRLNG KV2: 10,0 kr 
per aktie, KV3: 9,0 kr per aktie och KV4: 8,0 kr per aktie.

Nyckeltal för koncernen



24 Swedish Stirling AB (publ) | Bokslutskommuniké, 2020 Swedish Stirling AB

Rörelseintäkter Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar.

Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt.

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

Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen. 

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

Vägt genomsnittligt antal 
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 Periodens resultat dividerat med vägt genomsnitt av utestående aktier.

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

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.

Nyckeltalsdefinitioner
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