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Swedish Stirling AB (tidigare Ripasso Energy AB) är ett svenskt miljöteknikföretag som grundades 
2008 för att utveckla och kommersialisera stirlingteknologins förmåga att omvandla värmeenergi 
till elektricitet. Företaget producerar idag lösningar och produkter för framställning av elektricitet 
till låga priser jämfört med andra förnyelsebara och hållbara alternativ. Swedish Stirling har 
miljöteknikmarknadens bästa stirlingmotor med en unik kombination av både hög effekt och 
verkningsgrad. Teknologin är baserad på Kockums världsledande stirlingmotor för ubåtar.

Företagets senaste produkt – PWR BLOK 400-F – är en unik klimatsmart lösning för att utvinna elektricitet ur 
industriella rest- och fackelgaser till rekordlåga priser. Tillverkning och montering sker i Sverige. Swedish Stirling 
har idag verksamhet och kunder i Europa och Afrika. Bolaget är listat i Sverige (NGM Nordic MTF), samt handlas 
på Börse Stuttgart i Tyskland.

Swedish Stirling AB i korthet



3Halvårsrapport 2019  |  FINANSIELLA RAPPORTER Swedish Stirling AB

Första halvåret 2019 i sammandrag

Belopp i tsek apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018 

Nettoomsättning 12 303 16 213 20 585 29 826 58 349

Aktiverat arbete för egen räkning 12 168 16 136 20 269 29 682 57 334

Rörelseresultat -5 477 -2 073 -13 820 -5 477 -14 453

Resultat efter skatt -11 517 -3 751 -23 986 -8 656 -22 360

Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,14 -0,05 -0,30 -0,11 -0,28

Soliditet, %* 74% 89% 74% 89% 80%

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 306 -4 293 -42 089 -458 7 853

Periodens kassaflöde -21 857 -24 406 -2 139 -39 109 -71 808

Likvida medel 27 593 62 431 27 593 62 431 29 732

(*) Se not 7 för definition

• Vid bolagsstämman den 26 april omvaldes Sven 
Sahle, Ulf Gundemark, Andreas Ahlström, Benedict 
Morgan och Gunilla Spongh samt nyvaldes Erik 
Wigertz. Sven Sahle omvaldes till styrelsens 
ordförande.

• Stämman gav bemyndigande för styrelsen att 
besluta om nyemission av aktier - Styrelsen är 
bemyndigad att besluta om nyemission om en 
maximal ökning av aktiekapitalet med 20 % 
av aktier med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt.

• I enlighet med stämmobeslut har bolaget bytt namn 
från Ripasso Energy AB till Swedish Stirling AB.

• Lloyd’s Register har certifierat att PWR BLOK är 
det billigaste sättet att producera elektricitet som 
existerar idag, samt att teknologin ger större CO2 
besparingar per investerad krona än något annat 
energislag. 

• Swedish Stirling AB har omförhandlat avtalet med 
sydafrikanska Afarak Mogale (Pty) Ltd. Det nya 
avtalet innebär att Afarak Mogale kommer att köpa 
el producerad med PWR BLOK istället för att själva 
äga utrustningen.

• Swedish Stirling AB avser att ansöka om att 
noteras på en reglerad marknad under första 
halvåret 2020. Styrelsens beslut är att ansöka om 
notering på Nasdaq Stockholm Main Market.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• Swedish Stirling AB har tecknat ett exklusivitetsavtal med Glencore Operations South Africa. Avtalet ger 
Swedish Stirling exklusivitet att slutförhandla en installation av initialt upp till 25 PWR BLOK 400-F till en 
anläggning på 9,9 MW som fullt utbyggd uppskattas ge årliga intäkter på 40 MSEK.

Väsentliga händelser april-juni 2019
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Glencore signs deal for cleaner and
cheaper alternative to Eskom power
• Clean-tech firm to build a power generation facility at Lydenburg smelter

Lisa Steyn
Mining & Energy Writer

Natural resources company
Glencore has signed a deal with
a Swedish clean-tech company
to build a power-generation
facility that will cut emissions
and power costs at its ferro-
chrome smelter in Lydenburg.

The rising cost of power is a
key concern of the SA smelting
industry, which is taking strain
over electricity prices.

With an effective tariff hike of
13.81% granted to Eskom in 2019
alone — and more scheduled in
the next two years — the pres-
sure is on for energy-intensive
businesses to adapt or die.

In a statement issued by
Swedish Stirling, the company
said the facility will reduce the
carbon dioxide emissions from
the smelter by more than
80,000 tons a year.

Though it has not disclosed
the price at which the power
generated will be sold back to
Glencore, according to Swedish
Sterling SA’s GM, David de
Mattos, it will undercut the price
of Eskom’s power.

Swedish Stirling’s offering,
the PWR BLOK 400-F, makes
use of Stirling engines — an
external combustion engine as
opposed to internal combustion
and which is it better suited to
the volatile nature of industrial
waste gas.

MOGALE ALLOYS
It was successfully piloted at
Afarak SA’s Mogale Alloys plant
in Krugersdorp, where a fully
developed power project con-
verts the ferrochrome smelter’s
own waste gas into electricity
for the plant.

In May, Lloyd’s Register, a UK
classification and certification

group, certified PWR BLOK as
the cheapest way in existence to
generate electricity with greater
carbon dioxide savings in SA
than any other applicable type of
energy source.

Swedish Stirling’s agreement
with Glencore’s alloys division
grants it exclusivity to negotiate
an installation of a 9.9MW
power generation facility at the
Lydenburg smelter — enough to
power 2,000 households.

The power generation facility
will be owned and operated
through a special purpose vehi-
cle established and controlled by
Swedish Stirling.

At completion, it is estimated
it will generate annual revenue
of €3.75m for the company. The
project will also generate carbon
credits during its lifetime.

The deal is subject to defini-
tive agreements being con-
cluded between the parties and

Glencore obtaining all required
internal approvals.

Swedish Stirling said it
intends to secure finance for the
facility in its entirety.

For one of the world’s largest
commodity companies to invest
in such a large commercial pro-
ject is a true quality rating for the
Swedish environmental tech-
nology industry, Gunnar Lars-
son, CEO of Swedish Stirling,
said in a statement.

De Mattos noted that SA has
the highest concentration of
fe r r o chrome producers in the
world with an estimated
200MW of unused furnace
o f f-g a s .

“The implementation of PWR
BLOK 400-F technology will
provide relief from ever-
increasing energy pricing as
well as carbon emission dis-
p l a ce me nt ,” he said.
stey nl @ bu sinessliv e . co . z a

EDCON REVAMP

PIC denies
p o l it ic a l
pressure
in bailout
Alistair Anderson

The Public Investment Corpora-
tion (PIC), which is the largest
investor in SA, has responded to
suggestions that it invested in
Edcon because of political
pressure, saying that it was in
the national interest to con-
tribute to the turnaround of the
struggling retailer.

“The PIC has been following
media reports suggesting that it
has been politically pressured to
invest in Edcon … The PIC would
like to state, at the outset, that
this suggestion is misinformed.
PIC ’s investment is underpinned
by sound commercial, social
and governance principles,” it
said in a statement.

Deon Botha, head of corpo-
rate affairs at the PIC, said that
the PIC had followed the neces-
sary procedures.

“From a governance point of
view, the investment in Edcon
was made on behalf of the
Unemployment Insurance Fund
(UIF) and was in line with the
c l ie nt ’s investment mandate.

“The PIC had an extensive
engagement with all the stake-
holders, including the UIF,
labour unions and Edcon, before
making the final investment
de c i s io n ,” he said.

“In making the investment
decision, the PIC subjected the
transaction to the PIC’s rigorous
internal investment processes
and did not succumb to any
external political or union pres-
sure as suggested by some
media houses.”

Edco n ’s debt and capital
structure was restructured. This
programme included the contri-
bution of cash and rent reduc-
tions, totalling about R2.7bn, into
the Edcon group, with the PIC
investment worth R1.2bn.

However, Edcon CEO Grant
Pattison said on Thursday
unions had played an important
role in getting the PIC on board.
He also said the recapitalisation
programme had been a success.

“It was in the national interest
to prevent job losses. The unions
did their job in placing pressure
on the PIC and others to invest in
the recapitalisation programme.
We appreciated the help from
u n io n s ,” Pattison said.

Botha said the “UIF’s socially
responsible investment man-
date allows the PIC to invest in
projects that create and sustain
jobs”. He said the UIF’s invest-
ment was just one component of
interventions by multiple stake-
holders aimed at preventing the
loss of over 140,000 jobs across
the value chain of Edcon.

“The result of this is that UIF
is now one of the shareholders
in Edcon. Had there been no
intervention by both the UIF and
other stakeholders, jobs would
have been lost in Edcon and
companies that service Edcon.
In the final analysis, the UIF
would have to bear the burden
of having to pay unemployment
insurance claims,” he said.
andersona @ bu sinessliv e . co . z a

LONDIWE BUTHELEZI

ON THE SPOT

How the Prudential Authority
aims to make banking safer

In 2013 the soundness of
SA banks was ranked
third in the world. Five
years later it fell to
number 62 out of 142

countries, the 2018 World
Economic Forum Global
Competitiveness Survey
shows. Following recent
collapses of African Bank and
VBS, it is understandable why
w e’ve fallen so hard.

Is the Prudential Authority,
which was established in 2018
to regulate and supervise
banks and other financial
institutions, going to return SA
to its former glory? Business
Day spoke to Suzette
Vogelsang, head of banking,
insurance, co-operative
financial institutions and
financial market institutions
supervision during the launch
of the regulator’s first annual
report on Thursday.

Prudential Authority CEO
Kuben Naidoo said your job is
to give all South Africans
peace of mind that their
money is safe. Given the
liquidation of small institutions
and the collapse of VBS, how
can we still have that peace of
mind? What are you doing
d i f fe r e nt ly ?

First, we are looking at what
happened to these institutions
and we are seeing where we
need to adapt or change our
regulatory framework or our
supervisory approach. The
other thing is as the Prudential
Authority we were given more
capacity than we had in the
past, both in the banking

supervision department and in
the insurance prudential side.
We ’ve also developed a risk-
based supervisory framework
that identifies the risk within the
entities and then monitors how
they are mitigating those risks.
We are more forward-looking
now on what can go wrong in
these institutions.

In your annual report, you
said you are in the process of
assessing the regulatory
framework for mutual banks
and co-operatives. How
different is the new
framework going to be?

The regulatory framework
for mutual banks is very dated.
If you look at VBS and Finbond,
they are not large institutions
but they have relatively large
balance sheets. So we are
looking at updating the
framework to bring it more in
line with what commercial
banks need to adhere to, but it
will be on a proportional basis.
For example in the insurance
space we introduced a micro-
insurance framework. It has
prudential requirements but
lighter than those of
mainstream insurers. So that’s
what we want to try in the
banking sector, particularly for

the co-operative financial
institutions, co-operative banks
and mutual banks.

You say the mutual banks’
framework is outdated. How
different is it from that of
commercial banks? And how
close is it going to be once
y ou ’ve updated it?

It ’s still work in progress. But
to give an example; the
solvency calculation is very
basic. The capital requirements
are also basic. They don’t take
into account the risks on the
balance sheet. There is no
formal liquidity testing that’s in
the legislation. So it’s those
types of things that we want to
align with the banking sector
but keeping proportionality and
type of business in mind.

There is a trust deficit,
which might even affect the
smaller banks coming to the
market now, after VBS. Given
the supervision steps you are
taking now, can you as the
Prudential Authority assure
South Africans that those are
things of the past?

It ’s a loaded question. We’ve
put measures in place to ensure
that we quickly pick up
problems and deal with them.
VBS in particular had
peculiarities with fraud, which
is very difficult for a supervisor
to pick up. But with the lessons
learnt, not only locally but also
internationally, we try to update
and better our processes
internally to pick up problems
early enough and to intervene
quickly enough to prevent or
limit losses to investors.

TURNING

WASTE

INTO POWER
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Redan i slutet av förra året sa jag att vår ambition för 2019 är att bevisa PWR BLOK 400-F 
både kommersiellt och tekniskt, och att året kan komma att bli ett riktigt stort framgångsår för 
Swedish Stirling. Under andra kvartalet har mycket hänt i bolaget som bekräftar detta, och jag 
vill särskilt framhålla tre viktiga händelser. 

VD har ordet

För det första så har vi under kvartalet driftsatt vår 
första kommersiella PWR BLOK 400-F hos Afarak 
Mogale i Sydafrika och producerar nu klimatsmart el 
av industriell restgas. Vi räknar med att under andra 
halvåret kommer PWR BLOK anses kommersiellt 
bevisad av ett flertal banker. Det möjliggör att kunder 
som köper vår produkt eller investerar i projekt där 
den används kan få tillgång till skuldfinansiering och 
därmed en lägre kapitalkostnad. Detta är en mycket 
viktig faktor för att skapa en kWh till ett lågt pris. 

Den andra stora händelsen under perioden var att 
Lloyd’s Register – ett av världens största oberoende 
certifieringsföretag – i sin granskning av vår teknologi 
verifierar det vi länge sagt; att PWR BLOK är det 
billigaste sättet att producera elektricitet som existerar 

idag, samt att teknologin ger större CO2-besparingar 
per investerad krona än något annat energislag. 
Detta är en stor framgång för svensk miljöteknik och 
inte minst för mig personligen. När jag grundade 
Swedish Stirling för drygt 10 år sedan var drömmen 
att stirlingmotorn skulle kunna producera billig 
klimatsmart elektricitet och bidra till att minska den 
globala uppvärmningen. Lloyd’s certifiering bekräftar 
detta, och lösningen är konkurrenskraftig utan några 
som helst statliga stöd eller subventioner.

Den tredje stora händelsen inträffade egentligen två 
dagar efter halvårsavslutet. Den 2 juli undertecknade 
Swedish Stirling och Glencore SA ett exklusivitetsavtal 
om att slutförhandla en installation av initialt upp till 25 
PWR BLOK 400-F till en kraftgenereringsanläggning 
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på 9,9 MW vid Glencore’s smältverk i Lydenburg, 
Sydafrika. Vi har i nuläget kommit överens med 
Glencore om att inte kommunicera detaljer från 
avtalet, men detta ger Swedish Stirling ensamrätt 
till all restgas från Lydenburg och innehåller 
överenskommelser om priser, leveranskriterier, 
utsläppsrätter och avtalslängd. Affären skall först 
finansieras och sedan skall slutgiltiga avtal skrivas 
under. Jag bedömer att möjligheterna för detta är 
goda då erbjudandet är attraktivt för alla parter 
och samarbetet fungerar mycket väl. När det första 
steget är fullt utbyggt beräknas anläggningen ge 
årliga intäkter på 40 MSEK, men vi uppskattar att det 
kommer att gå att bygga ut anläggningen ytterligare 
med tiden. Jag kan också konstatera att avtalet även 
fick stor massmedial uppmärksamhet i Sydafrika. 
Nyhetssajten BusinessLIVEs rubrik löd ”Glencore finds 
cleaner, cheaper alternative to Eskom”*. Det skapar 
goda förutsättningar för fortsatt marknadsbearbetning 
i Sydafrika.

Avtalsförhandlingarna med Glencore tog lite längre tid 
än vi trodde initialt. Det berodde inte på att det skulle 
råda några tveksamheter från deras sida rörande vårt 
erbjudande. Snarare tvärtom. Vi har i förhandlingarna 
med Glencore nu kommit mycket längre i detaljfrågor 
än vi hade tänkt oss i detta första steg. Den enda 
utmaning som vi nu ser kvarstå för ett slutligt avtal är 
finansiering och där har vi flera arbetande spår med 
bland annat gröna lån och bankfinansiering. 

Om jag blickar lite framåt så kan jag konstatera att vi 
har ett intensivt och spännande halvår framför oss.  
Vi arbetar vidare med att få ner produktionskostnaden 
per PWR BLOK och jag kan redan nu konstatera att vi 
har goda möjligheter att nå våra målkostnader.  

Vi kommer även undersöka förutsättningarna att 
stärka balansräkningen. Både genom det mandat med 
riktade emissioner som gavs på stämman i våras och 
genom att erbjuda gröna lån. Som vi kommunicerade 
i maj så avser vi att ansöka om att noteras på Nasdaq 
Stockholm Main Market under första halvåret 2020. 
Arbete internt för att förbereda företaget inför detta 
påbörjades redan i vintras och fortsätter även under 
hösten och vintern. En del i detta arbete är också 
rekryteringen av en ny CFO, vilket nu pågår.

Avslutningsvis kan jag konstatera att med avtalet 
med Glencore i ryggen är vårt kortsiktiga fokus på 
Sydafrika och ferrolegeringar helt riktigt. Vi förstår oss 
på kundens behov, har ingen konkurrens, och kommer 
därför att fortsätta de närmaste åren för att vidare 
penetrera marknaden då minst 95 procent av den 
återstår. I de två första affärer som vi ingår har vi själva 
åtagande att finansiera. Vår långsiktiga ambition är 
dock att sälja teknologin och en viss del av underhållet 
samt reservdelar. Vi ser att det finns goda möjligheter 
för framtida affärer där kund eller tredje part sköter 
finansiering och drift i takt med att teknologin blir 
etablerad. Vi ser också ett utrymme för framtida 
prishöjningar då drygt tre års återbetalning är väl lågt 
för utrustning som håller minst 25 år.

 
Gunnar Larsson 
Verkställande direktör 

SWEDISH STIRLING AB

* ESKOM är det statliga elbolaget i Sydafrika 
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Marknadsutveckling
Swedish Stirlings bedömning är att den fortsatt ökade 
globala efterfrågan på energi och strävan att öka 
andelen förnyelsebara och klimatsmarta 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. Produkten är inte 
heller väderberoende eller beroende av geografiskt 
läge som ofta är fallet med förnyelsebara energikällor 
som till exempel vind- och solkraft, och kan också 
bidra till att kraftigt minska koldioxidutsläppen. Den 
globala potentialen för att utvinna elektricitet ur 
restgas är betydande. Sydafrika – som är den marknad 
som Swedish Stirling initialt fokuserar på – står för 
nära en tredjedel av världens ferrokromproduktion. 
Eftersom andra områden inom metallindustrin 
dessutom har liknande restgaser är Swedish Stirlings 
bedömning att PWR BLOK 400-F kommer att fungera 
även för dessa utan större justeringar. 

Kommentarer till periodens resultat-  
och balansräkningar
Koncernens intäkter under första halvåret uppgår till 
20 585 tsek (29 826 tsek) och utgörs i huvudsak av 
aktiverat arbete för egen räkning med 20 269 tsek  
(29 682 tsek). Nettoomsättningen uppgår till 0 tsek  
(0 tsek) och resultat efter finansiella poster är  
-23 955 tsek (-8 527 tsek). Det negativa resultatet är 
till stor del hänförligt till övriga externa kostnader och 
personalkostnader. Vid periodens utgång uppgår de 
aktiverade utvecklingskostnaderna till 295 702 tsek 
(247 689 tsek).

Kassaflöde
Första halvårets kassaflöde uppgår till -2 139 tsek 
(-39 109 tsek), samt under det senaste kvartalet 
till -21 857 tsek (-24 406 tsek). De likvida medlen 
uppgick på balansdagen till 27 593 tsek (62 431 tsek). 
Det negativa kassaflödet är till stor del hänförligt till 
kostnader för produktutveckling.

Förändringar i eget kapital
Koncernens egna kapital uppgick på balansdagen 
till 281 056 tsek (294 298 tsek). Under de första sex 
månaderna 2019 har bolagets egna kapital minskat 
med -23 986 tsek (-8 656 tsek), vilket är periodens 

resultat. På balansdagen finns 79 505 021  
(79 505 021) utestående aktier med ett kvotvärde  
om 0,01 kr.

Moderbolaget
Moderbolagets omsättning uppgick för det första 
kvartalet till 0 tsek (0 tsek) och resultatet efter 
finansiella poster uppgick till -24 055 tsek  
(-8 985 tsek). Kassalikviditeten uppgick vid periodens 
utgång till 27 267 tsek (62 202 tsek).

Närståendetransaktioner
Styrelseledamot Gunilla Spongh har, utöver sitt 
styrelseuppdrag, på konsultbasis assisterat bolaget 
med förberedelser inför och efterlevnad av de utökade 
kraven som följer vid en planerad notering på en 
reglerad marknadsplats. Uppdraget löper till den  
12 september 2019, arvodet är begränsat till 250 000 
kronor. Under det första halvåret har Spongh fakturerat 
bolaget 156 tsek (0 tsek).

Ian Curry, styrelseledamot i Swedish Stirlings 
helägda dotterbolag i Sydafrika Ripasso SA, har på 
konsultbasis fungerat som rådgivare åt både dotter- 
och moderbolag i samband med intensifieringen av 
bolagets Sydafrikanska verksamhet. Under första 
halvåret av 2019 har Curry via bolag erhållit 148 tsek  
(0 tsek).

Personal och organisation
Antalet anställda vid första halvårets utgång uppgick 
till 31, varav 5 i Sydafrika.

Aktien
Swedish Stirling är sedan 28 november 2016 noterad 
i Sverige på NGM Nordic MTF under symbolnamnet 
STRLNG MTF och ISIN: SE0009143993. Aktien 
handlas även på Börse Stuttgart i Tyskland. 
Aktiekapitalet uppgick den 31/12 2018 till 795 505,21 
kr fördelade på 79 505 021 aktier, kvotvärde 0,01. Den 
19 januari 2018 registrerades en ökning av antalet 
aktier med 18 347 312. 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.
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Konvertibellån
Swedish Stirling genomförde under hösten 2017 en 
konvertibelemission. Konvertibellånets nominella 
belopp är 25,1 MSEK fördelat på 61 157 709 
konvertibler (STRLNG KV1). Varje konvertibel har 
ett nominellt belopp om 0,41 kronor. Konvertiblerna 
har en löptid om två år, med en ränta om 10 procent 
per år. Räntan ska betalas ut kvartalsvis i efterskott. 
Konverteringskursen har omräknats på grund av den 
nyligen avslutande konvertibelemissionen. Den nya 
konverteringskursen är 4,4 kronor per aktie, vilket 
innebär att bolagets aktiekapital kan komma att öka 
med högst 56 988 kronor och antalet aktier i bolaget 
kan komma att öka med högst 5 698 787 aktier.  
Vid full konvertering motsvarar det en utspädning  
på omkring 6,7 procent.

Den 26 februari 2019 avslutades en emission 
av konvertibler med företrädesrätt för befintliga 
aktieägare om 79 505 021 SEK (STRLNG KV2). 
Lånet löper med en ränta om tio (10) procent per år.  
Konverteringskursen är 10 SEK per aktie. Begäran om 
konvertering till aktie i Bolaget kan 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 SEK och antalet aktier i bolaget kan 
komma att öka med högst 7 950 502 aktier.  Vid full 
konvertering motsvarar det en utspädning på omkring 
9,1 procent. Det negativa kassaflödet är till stor del 
hänförligt till kostnader för produktutveckling.

Optionsprogram
2014 beslutades om 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 i 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. 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 avstämnings-
register och de upphör att gälla den 31 oktober 2021.

Risker
Koncernen verksamhet består huvudsakligen i att ta 
fram och kommersialisera ny teknologi. Koncernens 
utveckling är därigenom förknippad med tekniska, 
finansiella och regulatoriska risker. För mer utförlig 
information kring koncernens risker hänvisas till 
årsredovisningen för 2018. Årsredovisningen finns 
tillgänglig på bolagets hemsida.

Revision
Denna periodrapport har inte varit föremål för revision.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten 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 första 
kvartalsrapporten 2019, januari – mars, som finns 
tillgänglig på bolagets hemsida.

Finansiell kalender

• Halvårsrapport för det första halvåret 2019 
publiceras den 13 augusti.

• Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2019  
publiceras den 12 november.

• Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2019 
publiceras den 18 februari.

• Årsredovisningen för 2019 publiceras den  
24 mars, 2020.
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten för perioden januari – juni 2019 ger en 
rättvisande översikt av moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Sven Sahle
STYRELSEORDFÖRANDE

Erik Wigertz
STYRELSELEDAMOT

Benedict Morgan
STYRELSELEDAMOT

Gunnar Larsson
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Andreas Ahlström
STYRELSLEDAMOT

Ulf Gundemark
STYRELSLEDAMOT

Gunilla Spongh
STYRELSLEDAMOT

Göteborg den 13 augusti, 2019

Kontakt
Gunnar Larsson, VD, ir@swedishstirling.com
Swedish Stirling huvudkontor: +46 (0)722-32 39 01

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 13 augusti 2019, kl 08:00 CET.
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Belopp i tsek Not apr-jun 
2019

apr-jun 
2018

jan-jun 
2019

jan-jun 
2018

jan-dec 
2018 

Nettoomsättning - - - - -

Aktiverat arbete för egen räkning 12 168 16 136 20 269 29 682 57 334

Övriga rörelseintäkter 135 77 316 144 1 015

Summa intäkter 2 12 303 16 213 20 585 29 826 58 349

Råvaror och förnödenheter -4 117 -12 232 -7 545 -22 810 -41 049

Övriga externa kostnader 4 -5 432 -3 010 -11 646 -6 644 -15 928

Personalkostnader -7 778 -2 751 -14 309 -5 380 -14 504

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -436 -199 -838 -268 -969

Övriga rörelsekostnader -17 -94 -67 -201 -352

Summa kostnader -17 780 -18 286 -34 405 -35 303 -72 802

Rörelseresultat -5 477 -2 073 -13 820 -5 477 -14 453

Finansiella intäkter - - - - -

Finansiella kostnader 3 -6 027 -1 548 -10 135 -3 050 -7 809

Finansiella poster - netto -6 027 -1 548 -10 135 -3 050 -7 809

Resultat från finansiella poster -11 504 -3 621 -23 955 -8 527 -22 262

Inkomstskatt -13 -130 -31 -129 -98

Periodens resultat -11 517 -3 751 -23 986 -8 656 -22 360

Övrigt totalresultat

Poster som kan komma att omklassificeras till 
periodens resultat:

Valutakursdifferenser vid omräkning av utländ-
ska verksamheter

55 -24 55 -24 -22

Övrigt totalresultat för perioden 55 -24 55 -24 -22

SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN -11 462 -3 775 -23 931 -8 680 -22 382

Koncernens resultaträkning

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

Belopp i kronor apr-jun 2019 apr-jun 2018 jan-jun 2019 jan-jun 2018 jan-dec 2018 

Nettoomsättning -0,14 -0,05 -0,30 -0,11 -0,28

Aktiverat arbete för egen räkning -0,14 -0,05 -0,30 -0,11 -0,28

Resultat per aktie, räknat på periodens resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare:
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Belopp i tsek Not 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar - - -

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 295 702 247 689 275 433

Summa 295 702 247 689 275 433

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 476 586 523

Maskiner och andra tekniska anläggningar 665 735 358

Inventarier, verktyg och installationer 2 763 855 2 629

Nyttjanderättstillgångar 2 928 3 351 2 989

Summa 6 832 5 527 6 499

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar 66 68 63

Uppskjuten skattefordran 22 4 13

Summa 88 72 76

Summa anläggningstillgångar 302 622 253 288 282 008

Omsättningstillgångar

Varulager mm - - -

Varor under tillverkning 44 756 7 803 32 055

Summa 44 756 7 803 32 055

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos dotterbolag - - -

Aktuell skattefordran 360 360 233

Övriga fordringar 3 130 5 006 4 234

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 377 353 254

Summa 3 867 5 719 4 721

Kassa och bank 27 593 62 431 29 732

Summa omsättningstillgångar 76 216 75 953 66 508

SUMMA TILLGÅNGAR 378 838 329 241 348 516

Koncernens balansräkning

TILLGÅNGAR
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Belopp i tsek Not 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Eget kapital

Aktiekapital 795 795 795

Övrigt tillskjutet kapital 299 217 299 217 299 217

Reserver 33 -24 -22

Balanserat resultat inklusive periodens resultat -18 989 -5 690 -19 394

Summa eget kapital hänförligt till  
moderföretagets aktieägare

 281 056 294 298 280 596

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 151 133 111

Summa 151 133 111

Långfristiga skulder -

Konvertibellån 81 320 19 856 21 089

Leasingskulder 2 152 2 901 2 533

Summa 83 472 22 757 23 622

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 305 305 305

Leverantörsskulder 4 523 8 847 13 006

Leasingskulder 750 345 394

Övriga kortfristiga skulder 3 931 235 26 889

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 650 2 321 3 593

Summa 14 159 12 053 44 187

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 378 838 329 241 348 516

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2018 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i tsek
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat resultat 
inkl. periodens 

resultat
Summa  

eget kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 612 299 400 2 966 302 978

Periodens resultat -22 360 -22 360

Övrigt totalresultat för perioden -22 -22

Summa totalresultat för perioden -22 -22 360 -22 382

Transaktioner med aktieägare

Registrering av nyemission 183 -183  

Summa transaktioner med aktieägare 183 -183 -

UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER 2018  795 299 217 -22 -19 394 280 596

2019 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i tsek
Aktie- 

kapital

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver

Balanserat resultat 
inkl. periodens 

resultat
Summa  

eget kapital

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

Periodens resultat -23 986 -23 986

Förändringar direkt mot eget kapital

Marknadsvärde optionskomponent konvertibellån 24 391 24 391

Övrigt totalresultat för perioden 55 55

Summa totalresultat för perioden 55 405 460

Transaktioner med aktieägare

Registrering av nyemission -

Summa transaktioner med aktieägare -

UTGÅENDE BALANS PER 30 JUNI 2019 795 299 217 33 -18 989 281 056



13Halvårsrapport 2019  |  FINANSIELLA RAPPORTER Swedish Stirling AB

Belopp i tsek Not 2019
apr-jun

2018
apr-jun

2019
jan-jun

2018
jan-jun

2018
jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -11 504 -3 621 -23 955 -8 527 -22 262

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 788 1 028 5 956 1 865 4 425

Betald inkomstskatt - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

 -7 716 -2 593 -17 999 -6 662 -17 837

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager mm -3 859 -3 725 -12 701 -4 870 -29 122

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -90 -143 854 -48 950

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 2 643 -425 -30 242 4 460 36 025

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 306 -4 293 -42 089 -458 7 853

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -12 173 -16 137 -20 269 -29 682 -57 426

Investeringar i materiella tillgångar -434 -1 279 -849 -2 151 -3 824

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -12 607 -17 416 -21 118 -31 833 -61 250

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - - - -

Erhållna aktieägartillskott - - - - -

Finansiell leasing -228 -104 -437 -156 -574

Upptagna lån - - 79 504 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -228 -104 79 067 -156 -574

Periodens kassaflöde -21 857 -24 406 -2 139 -39 109 -71 808

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 49 450 86 837 29 732 101 540 101 540

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 27 593 62 431 27 593 62 431 29 732

Koncernens kassaflödesanalys

Föregående perioders kassaflöde har omklassificerats i enlighet med IFRS 16.
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Belopp i tsek Not apr-jun 
2019

apr-jun 
2018

jan-jun 
2019

jan-jun 
2018

jan-dec 
2018 

Rörelsens Intäkter

Nettoomsättning - - - - -

Aktiverat arbete för egen räkning 12 168 16 136 20 269 29 682 57 334

Övriga rörelseintäkter 135 77 316 144 1 015

Summa intäkter 12 303 16 213 20 585 29 826 58 349

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -5 099 -12 805 -9 432 -23 383 -43 409

Övriga externa kostnader -5 198 -3 081 -11 248 -6 767 -15 321

Personalkostnader -7 338 -2 692 -13 447 -5 321 -13 773

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -215 -102 -406 -125 -418

Övriga rörelsekostnader -17 -94 -67 -201 -352

Summa kostnader -17 867 -18 774 -34 600 -35 797 -73 273

Rörelseresultat -5 564 -2 561 -14 015 -5 971 -14 924

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - - - -

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 979 -1 524 -10 040 -3 014 -7 674

Resultat från finansiella poster -5 979 -1 524 -10 040 -3 014 -7 674

Resultat efter finansiella poster -11 543 -4 085 -24 055 -8 985 -22 598

Skatt på periodens resultat - - - - -

PERIODENS RESULTAT -11 543 -4 085 -24 055 -8 985 -22 598

Moderbolagets resultaträkning

I moderföretaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför 
summa totalresultat för perioden överensstämmer med periodens resultat.
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Belopp i tsek Not 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar - - -

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 295 702 247 689 275 433

Summa 295 702 247 689 275 433

Materiella anläggningstillgångar

Nedlagda utgifter på annans fastighet 476 586 523

Inventarier, verktyg och installationer 3 063 1 260 2 619

Summa 3 539 1 846 3 142

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier i dotterbolag - - -

Andra långfristiga fordringar 66 68 63

Summa 66 68 63

Summa anläggningstillgångar 299 307 249 603 278 638

Omsättningstillgångar

Varulager mm - - -

Varor under tillverkning 44 756 7 803 32 055

Summa 44 756 7 803 32 055

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos dotterbolag - - -

Aktuell skattefordran 360 360 233

Övriga fordringar 2 983 5 006 4 119

Förutbetalda kostnader 505 475 375

Summa 3 848 5 841 4 727

 Kassa och bank 27 267 62 202 29 666

Summa omsättningstillgångar 75 871 75 846 66 448

SUMMA TILLGÅNGAR 375 178 325 449 345 086

Moderbolagets balansräkning

TILLGÅNGAR
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Belopp i tsek Not 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital 795 795 795

Ej registrerat aktiekapital - - -

Fond för utvecklingsutgifter 131 675 53 979 111 406

Summa 132 470 54 774 112 201

Fritt eget kapital

Överkursfond 299 217 299 217 299 217

Balanserat resultat -126 916 -51 013 -108 440

Periodens resultat -24 055 -8 985 -22 598

Summa 148 246 239 219 168 179

SUMMA EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT 
TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE

280 716 293 993 280 380

SKULDER

Långfristiga skulder

Konvertibellån 81 320 19 856 21 089

Summa 81 320 19 856 21 089

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 305 305 305

Leverantörsskulder 4 394 8 797 12 914

Övriga kortfristiga skulder 3 793 177 26 805

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 650 2 321 3 593

Summa 13 142 11 600 43 617

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 375 178 325 449 345 086

EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2018 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Moderbolagets förändringar i eget kapital

Belopp i tsek

Aktie- 
kapital

Ej reg 
aktiekap.

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2018 612 183 53 979 299 217 -51 013 302 978

Periodens resultat -22 598 -22 598

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter -57 427 - -57 427 -

Övrigt totalresultat för perioden

Summa totalresultat för perioden 57 427 -80 025 -22 598

Transaktioner med aktieägare 

Registrering av nyemission 183 -183 -

Summa transaktioner med aktieägare 183 -183 -

UTGÅENDE BALANS PER  
31 DECEMBER 2018  

795 - 111 406 299 217 -131 038 280 380

2019 Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Belopp i tsek

Aktie- 
kapital

Ej reg 
aktiekap.

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs-

fond

Balanserat 
resultat inkl. 

periodens 
resultat

Summa eget 
kapital

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

Periodens resultat -24 055 -24 055

Avsättning till fond för utvecklingsutgifter 20 269 -20 269 -

Förändringar direkt mot eget kapital

Marknadsvärde optionskomponent  
konvertibellån

24 391 24 391

Övrigt totalresultat för perioden -

Summa totalresultat för perioden 20 269 -19 933 336

Transaktioner med aktieägare 

Registrering av nyemission -

Summa transaktioner med aktieägare -

UTGÅENDE BALANS PER 30 JUNI 2019 795 - 131 675 299 217 -150 971 280 716
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Belopp i tsek Not 2019
apr-jun

2018
apr-jun

2019
jan-jun

2018
jan-jun

2018
jan-dec

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -11 543 -4 085 -24 055 -8 985 -22 598

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 568 931 5 524 1 722 3 874

Betald inkomstskatt - - - - -

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

 -7 975 -3 154 -18 531 -7 263 -18 724

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager mm -3 859 -3 724 -12 701 -4 870 -29 122

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -114 -248 879 -152 966

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 2 473 -429 -30 478 4 445 35 836

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -1 500 -4 401 -42 300 -577 7 680

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -12 168 -16 137 -20 269 -29 682 -57 426

Investeringar i materiella tillgångar -410 -943 -803 -1 816 -3 404

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar - - - - -

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -12 578 -17 080 -21 072 -31 498 -60 830

Finansieringsverksamheten

Nyemission - - - - -

Erhållna aktieägartillskott - - - - -

Upptagna lån - - 79 504 - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - - 79 504 - -

Periodens kassaflöde -22 053 -24 635 -2 399 -39 338 -71 874

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 49 320 86 837 29 666 101 540 101 540

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 27 267 62 202 27 267 62 202 29 666

Moderbolagets kassaflödesanalys
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Noter

Belopp i tsek 2019
apr-jun

2018
apr-jun

2019
jan-jun

2018
jan-jun

2018
jan-dec

Aktiverat arbete för egen räkning 12 168 16 136 20 270 29 682 57 334

Valutakursvinster 113 59 60 85 903

Övriga provisionsintäkter 22 18 255 59 112

Summa 12 303 16 213 20 585 29 826 58 349

Belopp i tsek 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Lånekomponent 23 254 19 229 21 088

Optionskomponent 1 821 5 846 3 987

Nominellt belopp 25 075 25 075 25 075

Belopp i tsek 2019
apr-jun

2018
apr-jun

2019
jan-jun

2018
jan-jun

2018
jan-dec

Räntekostnader 2 674 719 5 017 1 453 4 353

Omvärdering av konvertibellån 3 353 829 5 118 1 597 3 456

Summa finansiella kostnader 6 027 1 548 10 135 3 050 7 809

Konvertibellån KV1

Not 3  Finansiella kostnader

Konvertibla skuldinstrument innehåller både en skuldkomponent och en egetkapitalkomponent. Swedish Stirling  
AB har två utestående konvertibellån om 25 075 tsek (STRLNG KV1) samt 79 505 tsek (STRLNG KV2). För 
detaljerade redovisningsprinciper för dessa se not 2 – 2.17 i första kvartalsrapporten 2019, januari – mars. 

Swedish Stirling befinner sig i en expansionsfas där man ännnu inte redovisat några 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 justeras därefter. Mot bakgrund av detta har diskonteringsräntan 
35% använts för att bestämma marknadsvärdet av låne- och optionskomponenten, samt ränteeffekten av 
periodens omvärdering av konvertibellån.

Not 1  Allmän information

Swedish Stirling AB (publ) (”Swedish Stirling”) - tidigare Ripasso Energy AB, org nr 556760-6602 är ett 
moderföretag 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 parantes avser 
jämförelseåret. 

Not 2  Nettoomsättning

Omsättningen består till mestadels av aktiverat arbete för egen räkning:

Belopp i tsek 2019-06-30 2018-06-30 2018-12-31

Lånekomponent 58 067 - -

Optionskomponent 21 438 - -

Nominellt belopp 79 505 - -

Konvertibellån KV2
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Belopp i tsek 2019
apr-jun

2018
apr-jun

2019
jan-jun

2018
jan-jun

2018
jan-dec

G Spongh Förvaltning AB - - 156 - -

Fox Energy Ltd 109 148 - -

Summa 109 - 304 - -

2019
apr-jun

2018
apr-jun

2019
jan-jun

2018
jan-jun

2018
jan-dec

Kronor

Resultat per aktie före utspädning -0,14 -0,05 -0,30 -0,11 -0,28

Resultat per aktie efter utspädning -0,14 -0,05 -0,30 -0,11 -0,28

Resultatmått som använts i beräkningen av resultat 
per aktie

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

-11 517 -3 751 -23 986 -8 656 -22 360

Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, TSEK -11 517 -3 751 -23 986 -8 656 -22 360

Antal

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

79 505 021 79 505 021 79 505 021 79 505 021 79 505 021

Justering för beräkning av resultat per aktie efter utspädning 18 289 289 10 338 787 18 289 289 10 338 787 10 338 787

-        Utestående optioner 4 640 000 4 640 000 4 640 000 4 640 000 4 640 000

-        STRLNG KV1* 5 698 787 5 698 787 5 698 787 5 698 787 5 698 787

-        STRLNG KV2** 7 950 502 - 7 950 502 - -

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

97 794 310 89 843 808 97 794 310 89 843 808 89 843 808

Optioner och konvertibler 

Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella stamaktier som använts som nämnare vid beräkning av resultat per aktie 
efter utspädning

Ingen effekt av utspädning då resultatet är negativt

(*) Beräknat antal baserat på konverteringskursen STRLNG KV1: 4,4 kr per aktie
(**) Beräknat antal baserat på konverteringskursen STRLNG KV2: 10,0 kr per aktie

Not 5  Resultat per aktie

Not 4  Transaktioner med närstående

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

Ian Curry, styrelseledamot i Swedish Stirlings helägda dotterbolag i Sydafrika Ripasso SA, har på konsultbasis 
fungerat som rådgivare åt både dotter- och moderbolag i samband med intensifieringen av bolagets 
Sydafrikanska verksamhet.
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Not 6  Händelser efter delårsperiodens slut

Swedish Stirling AB har tecknat ett exklusivitetsavtal med Glencore Operations South Africa. Avtalet ger 
Swedish Stirling exklusivitet att slutförhandla en installation av initialt upp till 25 PWR BLOK 400-F till en 
anläggning på 9,9 MW som fullt utbyggd uppskattas ge årliga intäkter på 40 MSEK.

Not 7  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.

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 Justerat eget kapital i procent av 
balansomslutningen. Med justerat eget 
kapital avses beskattat eget kapital 
med tillägg för obeskattade reserver 
reducerade med uppskjuten skatteskuld.

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 kassalikvi-
diteten om 100% klarar företaget av att betala alla 
sina kortfristiga skulder.



22 Halvårsrapport 2019  |  FINANSIELLA RAPPORTER Swedish Stirling AB 

Belopp i tsek 2019
jan - jun

2018
jan - jun

2018 
jan-dec

Lönsamhet

Rörelseintäkter 20 585 29 826 58 349

Rörelseresultat -13 820 -5 477 -14 453

Rörelseresultat efter skatt -23 986 -8 656 -22 360

Avkastning på eget kapital * -9% -3% -8%

Kapitalstruktur

Soliditet I % * 74% 89% 80%

Kassalikviditet * 222% 565% 78%

Vägt genomsnitt av utestående aktier 79 505 021 79 505 021 79 505 021

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

-     Pågående nyemission - - -

-     Obligationslån/Konvertibler (***) 13 649 289 5 698 787 5 763 607

Antal aktieägare (**) 7 156 5 380 5 862

Resultat per aktie -0,30 kr -0,11 kr -0,28 kr

Resultat per aktie efter utspädning -0,30 kr -0,11 kr -0,28 kr

Utdelning per aktie - - -

Personal

Medeltal anställda 27 9 17

Personalkostnader 14 309 5 380 14 504

(*) Se not 7 för definitioner
(**) Per Balansdagen
(***) Beräknat antal baserat på konverteringskursen STRLNG KV1: 4,4 kr per aktie, STRLNG KV2: 10.0 kr per aktie

Nyckeltal för koncernen
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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 Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Med justerat eget 
kapital avses beskattat eget kapital med tillägg för obeskattade reserver 
reducerade med uppskjuten skatteskuld.

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 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.

Nyckeltasdefinitioner
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