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Bokslutskommuniké 2019 
Fjärde kvartalet oktober - december 2019  
(föregående års siffror inom parantes) 

• Nettoomsättningen uppgick till 26 983 (28 102) tusen kronor. 

• Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, uppgick till -28 736 (-11 147) tusen 

kronor.  

• Rörelseresultatet uppgick till -28 763 (-11 147) tusen kronor. 

• Resultat efter skatt uppgick till -40 977 (-11 451) tusen kronor. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21 445 (-30 163) tusen kronor.  

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,84 (-0,22) kronor.  

 

Ackumulerat januari - december 2019  
(föregående års siffror inom parantes) 

• Nettoomsättningen uppgick till 66 850 (60 513) tusen kronor. 

• Rörelseresultatet, före jämförelsestörande poster, uppgick till -79 898 (-60 893) tusen 

kronor.  

• Rörelseresultatet uppgick till 448 408 (-60 893) tusen kronor 

• Resultat efter skatt uppgick till 438 011 (-61 862) tusen kronor. 

• Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 369 146 (-99 981) tusen kronor.  

• Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 8,38 (-1,19) kronor.  

Finansiell översikt 

 
Tkr 

Okt-Dec  
2019 

Okt-Dec  
2018 

Jan-Dec  
2019 

Jan-Dec  
2018 

Nettoomsättning 26 983 28 102 66 850 60 513 
Rörelseresultat före 
jämförelsestörande poster 

-28 736 -11 147 -79 898 -60 893 

Rörelseresultat -28 763 -11 147 448 408 -60 893 
Resultat efter skatt           -40 977 -11 451 438 011 -61 862 
Resultat per aktie efter 
utspädning, SEK -0,84 -0,22 8,38 -1,19 

Soliditet, % 82,7% 58,6% 
 

82,7% 58,6% 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

-21 445 -30 163 
 

369 146 -99 981 

För def in i t ioner  se  s id  18 .  
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Väsentliga händelser under fjärde kvartalet, 
oktober - december 2019 
 

• PowerCell deltar i EU-projekt kring tunga lastbilar som elektrifieras med 
bränslecellsteknologi 

• PowerCell får ny uppföljande beställning på bränslecellsstackar från global 
fordonstillverkare 

• PowerCells kinesiska dotterbolag etablerat 

• Lanserar ny och förbättrad version av bränslecellssystemet PowerCell MS-100  

• PowerCell tecknar utvecklingskontrakt för marin nollemissionslösning med norska 
Havyard Group 
 

• Robert Bosch GmbH köper Midroc New Technologys aktiepost i PowerCell Sweden AB 
 

• PowerCell får klartecken för fas 2 av det tyska industriprojektet Autostack Industrie 
 

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut 
• PowerCells kinesiska dotterbolag får sin första order 

• PowerCell levererade bränslecellsystem av modell PowerCell MS-100 till den italienska 
skeppsbyggaren Fincantieri S.p.A.  

• PowerCell undertecknade distributörsavtal för Japan med det japanska handelshuset 
Inabata & CO 

 

http://www.powercell.se/
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Verkställande direktören har ordet 

Ett kvartal präglat av fortsatt kraftfulla satsningar på marknad 
och produktutveckling   
 

Under det fjärde kvartalet fortsatte vi att genomföra 
breda och kraftfulla satsningar både inom marknad 
och produktutveckling. Lanseringen av en ny och 
förbättrad version av bränslecellssystemet MS-100 
och etableringen av ett dotterbolag på den kinesiska 
marknaden har medfört ökade kostnader, men 
stärker samtidigt vår långsiktiga position inom en 
teknologi som får allt mer uppmärksamhet och 
kommersiell relevans, samtidigt som det ger oss 
ökad närhet till kinesiska kunder. Till följd av vårt 
avtal med Bosch kan vi för första gången hittills 
redovisa ett kraftigt positivt rörelseresultat på 
årsbasis. 
  
Försäljningen under det fjärde kvartalet 2019 minskade 
något jämfört med motsvarande kvartal föregående år 
vilket hänger samman med minskad försäljning av 
PowerCell S3 till fordonssegmentet. Det här är en 

naturlig följd av vårt avtal med Bosch eftersom det innebär att vi licensierat ut vår S3-teknologi 
för detta segment. Detta kommer under en övergångsperiod fram till dess att vi får licensintäkter 
från Bosch, att påverka vår försäljning negativt, något vi tidigare kommunicerat. 
Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 34 procent vilket speglar de fluktuationer 
mellan kvartalen som är typiskt för ett litet bolag med relativt begränsad omsättning. I 
sammanhanget bör man också notera att vår marginal under motsvarande kvartal föregående år 
var väldigt stark till följd av hög andel ingenjörstjänster. 
 
Under kvartalet ökade vi våra försäljningskostnader kraftigt till följd av en rad medvetna 
satsningar. Vad det framför allt handlar om är beslutet att öppna ett dotterbolag i Kina med lokalt 
rekryterad försäljningspersonal. Kina ligger långt framme när det gäller bränslecellsteknologin 
och satsar med hjälp av statliga subventioner på att påskynda införandet av teknologin på bred 
front. Vårt nya lokalkontor ökar PowerCells möjligheter att dra nytta av utvecklingen samtidigt 
som vi också kommer närmre våra kinesiska kunder. För att anpassa vår teknologi till kundernas 
krav och för att underlätta dess integration, har vi medvetet ökat våra kostnader för forskning och 
utveckling. Vi har också vidareutvecklat och förbättrat redan existerande erbjudanden. Särskilt 
värt att nämna här är den nya och förbättrade version av bränslecellssystemet MS-100 som vi 
lanserade i anslutning till den stora bränslecellsmässan Fuel Cell Seminar & Energy Exposition i 
Kalifornien i början på november. Den nya versionen har längre livslängd och högre tålighet och 
är 30 procent mer kompakt än sin föregångare. Systemet kan erbjuda elektrifiering inom ett brett 
spektrum av applikationer både till lands (mobilt och stationärt) och till sjöss där flera system kan 
seriekopplas i en och samma installation i form av en s k megawatt-container.   
De planenligt ökade kostnaderna för försäljning samt forskning och utveckling kom dock att 
under kvartalet kortsiktigt påverka vårt resultat negativt. 
 
Ett år av bekräftelser 
I egenskap av VD för PowerCell har jag under flera år argumenterat för den viktiga roll som 
bränslecellsteknologin och PowerCell kan spela för omställningen till en mer hållbar, koldioxidfri 
energianvändning. Händelseutvecklingen under 2019 kom i mångt och mycket att bekräfta den 
förutsägelsen. Den enskilt viktigaste händelsen var förstås vårt utvecklings- och licensavtal med 
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Bosch som inte bara gav oss en betydande engångsintäkt på mer än en halv miljard SEK, utan 
också innebar ett stort erkännande för vår teknologi och vår position. Bosch intresse för 
PowerCell och bränslecellsteknologin hänger bland annat samman med de allt tuffare lagkrav på 
minskade koldioxidutsläpp från vägtrafiken som införts på senare år. Boschs egen bedömning är 
att så mycket som 20 procent av all världens elektriska fordon kommer att använda bränsleceller 
år 2030. Under slutet av året valde Bosch också att gå in i bolaget med en ägarandel på över 11 
procent.  
 
En annan viktig händelse var de tyska myndigheternas beslut att ge klartecken för steg 2 i det 
tyska industriprojektet Autostack Industrie, ASI. För PowerCells del innebär det att företaget får 
delfinansiering genom bidrag på upp till totalt maximalt MEUR 4,85 (ca MSEK 50) för det arbete 
bolaget utför inom ramen för projektet. Förutom PowerCell ingår även bl a Audi, BMW, Daimler, 
Ford och Volkswagen i projektet som syftar till att utveckla en bränslecellsstack för 
massproduktion för den tyska fordonsindustrin.  
Vad gäller det samförståndsavtal som vi tecknade med Siemens Marin i augusti 2018, har vi 
pågående diskussioner om hur vi bäst kan samarbeta när det gäller en gemensam utveckling av 
bränslecellsbaserade driv- och kraftgenereringssystem för marina applikationer.  
 
Ökande intresse inom marint och stationärt  
PowerCell tog under 2019 också ett viktigt steg inom det marina segmentet när vi tecknade ett 
utvecklingskontrakt för en marin nollemissionslösning med det norska skeppsvarvs- och 
verkstadsföretaget Havyard Group. Kontraktet omfattar framtagandet av designen och de tekniska 
specifikationerna för ett system på sammanlagt 3,2 MW. Systemet är tänkt att användas i fartyg 
som trafikerar en ny rutt mellan Kirkenes och Bergen.  
 
Det stationära segmentet omfattar ett brett spektrum av lösningar och här har antalet förfrågningar 
ökat markant under det sista året. Bolaget har fått ett antal intresseförfrågningar från kunder när 
det gäller bränslecellssystem för användning inom allt från effektutjämning till el- och 
värmeproduktion samt optimering av förnyelsebara energikällor som sol och vind.  
Kapacitetsbristen i elnäten tillsammans med de höga kostnaderna för att bygga ut dessa, gör också 
stationära bränsleceller attraktiva för laddning av parkerade batterielektriska fordon.  
 
Till sist vill jag passa på att rikta ett stort tack till alla medarbetare som genom hängivenhet och 
hårt arbetet bidrog till att göra 2019 till det hittills mest spännande året i PowerCells utveckling! 
Fortsättning följer! 
 
Per Wassén 
 
VD PowerCell Sweden AB 
  

http://www.powercell.se/
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Resultat och finansiell ställning 
KONCERNEN 

Försäljning och resultat för det fjärde kvartalet 2019 
Försäljningen under perioden oktober-december 2019 uppgick till 26 983 (28 102) TSEK.  
Minskningen är framför allt hänförlig till minskad försäljning av PowerCell S3 till 
fordonssegmentet. Övriga rörelseintäkter under perioden, vilka i huvudsak utgjordes av 
bidragsfinansiering, uppgick till 10 530 (11 773) TSEK.  
 
Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till -28 736 (-11 147) TSEK för perioden 
oktober-december 2019. Det försämrade resultatet beror i huvudsak på ökade försäljnings- och 
administrationskostnader samt planerade högre utvecklingskostnader framför allt kopplat till 
lanseringen av den nya och förbättrade versionen av bränslecellssystemet MS-100. Rörelseresultat 
efter jämförelsestörande poster uppgick till -28 763 (-11 147) TSEK för perioden oktober-
december 2019.  
 
Ökningen av de finansiella kostnaderna är hänförlig till omvärdering av banktillgångar i Euro vid 
periodens slut. Påverkan av valutaeffekter hänförliga till omvärderingen av Bosch-likviden på 
Euro-kontot, uppgick under kvartalet till totalt -12 295 tusen kronor.  
 
Försäljning och resultat ackumulerat januari – december 2019 
Försäljningen under perioden januari-december 2019 uppgick till 66 850 (60 513) TSEK. 
Ökningen är framför allt hänförlig till ökad försäljning av bränslecellssystem.  
 
Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster för perioden januari-december 2019 uppgick till  
-79 898 (-60 893) TSEK. Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till 448 408 
(-60 893) TSEK under perioden januari-december 2019. 
 
Under perioden januari-december 2019 uppgick påverkan på finansiella kostnader på grund av 
valutaeffekter hänförliga till omräkning av Euro-kontot, till totalt -10 301 (-818) tusen kronor. 

Likviditet och kassaflöde 
Rörelsens kassaflöde för perioden uppgick till -21 445 jämfört med -30 163 samma period 
föregående år. Förbättringen av kassaflödet är framför allt hänförlig till minskad lageruppbyggnad 
jämfört med föregående år, samt till erhållna utbetalningar från EU för bidragsfinansierade 
projekt. Under perioden påverkades kassaflödet negativt av en amortering på cirka 9 MSEK på ett 
villkorslån från Energimyndigheten.  

När det gäller de 15 procent av betalningen från Bosch som hålls inne i enlighet med tysk praxis 
och skattelagstiftning, så bereds ärendet fortfarande av den tyska skattemyndigheten. PowerCells 
bedömning är att pengarna kommer att betalas ut till bolaget men har i nuläget svårt att uppskatta 
tidpunkt för när så kommer att ske.  

Koncernens finansiella ställning och likviditet är tillfredställande. Bolagets kassa uppgick vid den 
31 december 2019 till 440 948 TSEK. 

Investeringar 
Totalt gjordes investeringar om 1 400 (2 005) TSEK.  

MODERBOLAGET 

Försäljning och resultat för det fjärde kvartalet 2019 
Försäljningen under perioden oktober-december 2019 uppgick till 26 983 (28 102) TSEK. 
Minskningen är framför allt hänförlig till minskad försäljning av PowerCell S3 till 
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fordonssegmentet. Övriga rörelseintäkter under perioden, vilka i huvudsak utgjordes av 
bidragsfinansiering, uppgick till 10 418 (11 670) TSEK. Rörelseresultat före jämförelsestörande 
poster uppgick till -28 972 (-11 752) TSEK för perioden oktober-december 2019. 
Det försämrade resultatet beror i huvudsak på ökade försäljnings- och administrationskostnader 
samt planerade högre utvecklingskostnader framför allt kopplat till lanseringen av den nya och 
förbättrade versionen av bränslecellssystemet MS-100.   
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för 
koncernen och moderbolaget 
PowerCell är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. För en 
omfattande genomgång av de mest väsentliga riskerna hänvisar vi till sidorna 24-25 samt 35-36 i 
årsredovisningen för 2018. Sedan årsredovisningen färdigställdes har bolaget till följd av avtalet 
med Bosch en lägre risk avseende begränsat kapital men har istället en ökad valutaexponering till 
följd av den erhållna licensintäkten från Bosch i EUR. 
 
Personal 
Vid periodens slut hade bolaget 48 (36) anställda mätt som motsvarande heltidstjänster. 
 
Bolaget startade ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och personal i juni 
2018. Det omfattar 273 624 optioner där varje option ger en rätt att teckna en ny aktie till en 
teckningskurs om 33,21 SEK per aktie under perioden 1 maj 2020 - 31 maj 2020. Utspädningen 
från programmet uppgår till maximalt 0,5 procent. 

Aktien  
Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm  
(PCELL, ISIN kod: SE 000 642 5815, LEI kod: 54930075IJ7TGOK3VC02).  
Aktiekapitalet i PowerCell uppgår per den 31 december 2019 till 1 141 113,82 SEK och är 
fördelat på 51 868 810 aktier med ett kvotvärde om 0,022 SEK.  
 
Ägarförteckning per den 31 december 2019*  
 

Antal Aktier  Ägarandel  
 
Bosch GmbH   5 926 495 11,4% 
Fouriertransform   5 848 531 11,3%  
Avanza Pension   2 762 242 5,3% 
Midroc New Technology  2 138 114 4,1%  
Finindus    2 000 000  3,9%  
Övriga               33 193 428 64%  
 
Totalt               51 868 810         100,0%  
 
* Källa: Euroclear 
 
Kommentar: Den tyska clearingbanken, Clearstream Banking, förvaltade per den 31 december 
2019 ett innehav på totalt 13 032 614 aktier i bolaget motsvarande en ägarandel om 25,1%. 
Bolaget har ingen möjlighet att få fram information om faktiska ägare bakom innehavet.  
 
Utdelning 
Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för räkenskapsåret 2019.   
  
Årsstämma  
PowerCell Sweden AB:s årsstämma planeras att hållas den 24 april 2020 kl 15:00 i 
Palmstedtsalen på Chalmers Tekniska Högskola, Chalmersplatsen 4, i Göteborg. Bolagets 
årsredovisning planeras vara publicerad senast 27 mars. 
 
Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. 
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Kommande rapporttillfällen 
Delårsrapport Q1, 8 maj 2020 
Delårsrapport Q2, 20 augusti 2020  
Delårsrapport Q3, 5 november 2020 
 
Göteborg den 27 februari 2020 
 
Per Wassén 
Verkställande direktör 
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FINANSIELLA RAPPORTER 
KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG 

 

 

     

 Belopp i tkr   Räkenskapsperiod  

 Not 
Okt-Dec  

2019 
Okt-Dec  

2018 
Jan-Dec  

2019 
Jan-Dec  

2018 
      

Nettoomsättning 3 26 983 

 

28 102 66 850 60 513 

Kostnad för sålda varor  -18 302 

 

 

-14 936 -46 311 -37 175 

Bruttoresultat            8 681 

 

 

13 166 20 539 23 338 

      

Försäljnings- och administrationskostnader 4 -14 778 -9 806 -41 106 -30 829 

Forsknings- och utvecklingskostnader  -29 618 

 

-26 150 -82 917 -73 857 

Övriga rörelseintäkter 8 10 530 

 

 

        11 773 27 726 

 

 

23 080 

Övriga rörelsekostnader  -3 446 -249 -3 129 -1 316 

Andel av resultat efter skatt från intresseföretag 
redovisade med kapitalandelsmetoden  

-105 

 

 

119 -1 011 -1 309 

Rörelseresultat före jämförelsestörande 
poster  

-28 736 -11 147 -79 898 

 

-60 893 

      

Jämförelsestörande poster 7 -27 - 528 306 - 
 

Rörelseresultat  -28 763 -11 147 448 408 

 

-60 893 

      

Finansiella kostnader         -12 199 

 

-237 -10 301 

 

-818 

Finansiella poster – netto  -12 199 

 

-237 -10 301 

 

-818 

      
Resultat före skatt 

 
       -40 962 

 

 

-11 384 438 107 

 

 

 

-61 711 

Inkomstskatt  -15 -67 -96 -151 

Periodens resultat  -40 977 

 

-11 451 438 011 

 

-61 862 

      

Övrigt totalresultat:       

Poster som kan komma att omföras till årets 
resultat  

    

Valutakursdifferenser utländska verksamheter  -24 -86 11 -37 

Övrigt totalresultat för perioden  -24 -86 11 -37 

Summa totalresultat för perioden         -41 001 -11 537 438 022 

 

-61 899 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Resultat per aktie, räknat på årets resultat hänförligt till moderföretagets stamaktieägare:  

  
Okt-Dec  

2019 
Okt-Dec  

2018 
Jan-Dec  

2019 
Jan-Dec  

2018 
Belopp i kronor      

Resultat per aktie före utspädning 6 -0,84 -0,22 8,41 -1,19 
Resultat per aktie efter utspädning 6 -0,84 -0,22 8,38 -1,19 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING I SAMMANDRAG 
     

 
  
  Belopp i tkr      

  Not 
 

 2019-12-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar   1 636 1 143 
Nyttjanderätter   50 423                       - 
Materiella anläggningstillgångar   21 887 40 886 
Finansiella anläggningstillgångar   612 1 623 
Summa anläggningstillgångar   74 558 43 652 
     
Omsättningstillgångar     
Varulager   43 309 32 723 
Kortfristiga fordringar   124 398 42 488 
Likvida medel   440 948 98 254 
Summa omsättningstillgångar   608 655 173 465 
     
SUMMA TILLGÅNGAR   683 213 217 117 

 
Belopp i tkr     
  Not 

 
 

 

 2019-12-31 2018-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
     
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 
aktieägare 

    

Aktiekapital   1 141 1 141 
Övrigt tillskjutet kapital   625 926 625 926 
Reserver   -31 -42 
Balanserad vinst (inklusive periodens resultat)   -61 765 -499 776 
Summa eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 

  565 271 127 249 

      
SKULDER     
     
Långfristiga skulder   71 505 46 586 
Kortfristiga skulder   46 437  43 282 
Summa skulder   117 942 89 868 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   683 213 217 117 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 

Belopp i tkr  Hänförligt till Moderbolagets aktieägare 
 

Not 
Aktie- 

kapital 
Pågående 

nyemission 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

inkl årets 
resultat 

 
Summa 

eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 
2018  

 
1 137 4 625 488 -5 -437 914 188 710 

  
      

Periodens resultat   - - - -       -61 862  

 

     -61 862 
Övrigt totalresultat för perioden  - - - -37 -        -37 
Summa totalresultat för 
perioden 

 
- - - -37 -61 862 -61 899 

        
Transaktioner med aktieägare 
i deras egenskap av ägare 

 
      

Registrerad nyemission  4 -4 - - - - 
Optionslikvid  - -       438   438 
Utgående balans per 31 
december 2018 

 
1 141 - 625 926 -42 -499 776 127 249 

  
      

 

Not 
Aktie- 

kapital 
Pågående 

nyemission 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

inkl årets 
resultat 

 
Summa 

eget 
kapital 

Ingående balans per 1 januari 
2019  

 
1 141  625 926 -42 - 499 776 127 249 

        
Periodens resultat   - - - - 438 011 438 011 

Övrigt totalresultat för perioden  - - - 11 -        11 

Summa totalresultat för 
perioden 

 
- - - 11 438 011 438 022 

  
      

Utgående balans per 31 
december 2019 

 
1 141 - 625 926 -31 -61 765 565 271 
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 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN I SAMMANDRAG   

   Räkenskapsperiod   

 Belopp i tkr  
Okt-Dec  

2019 
Okt-Dec  

2018 
Jan-Dec  

2019 
Jan-Dec  

2018  
  Not      
 Kassaflöde från den löpande verksamheten       
 Rörelseresultat      -28 763 -11 147 

 
    448 408 -60 893  

 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  4 948 1 445 13 811         8 792  
 Betald ränta   -929 -235 -1 386 -818  
 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital  

-24 744 -9 937 460 833 -52 919  

        
 Kassaflöde från förändring av rörelsekapital       
 Ökning/minskning av varulager  6 358 -8 401 -10 586 -26 326  
 Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -7 083 -11 744 

 
-81 442 -16 292  

 Ökning/minskning av kortfristiga skulder  4 024 -81 341 -4 443  
 Summa förändring av rörelsekapital  3 299     -20 226 -91 687 -47 062  
        
 Kassaflöde från den löpande verksamheten  -21 445 

 
-30 163 369 146 -99 981  

        
 Kassaflöde från investeringsverksamheten        
 Förvärv av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar  

-1 400 -2 005 
 

-1 666 -17 097  

 Aktieägartillskott till intresseföretag 
 

- - - -1 702  

 Kassaflöde från investeringsverksamheten        -1 400 -2 005 -1 666 -18 799  
        
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten       
 Amortering av lån        -8 800  -9 854   
 Amortering av leasingskuld  -254 -548 -6 018 -1 525  

  Optionslikvid  - - - 438  
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 054 -548 -15 872 -1 087  

        
 Minskning/ökning av likvida medel 

 
-31 899 -32 716 

 
   351 608 -119 867  

 Likvida medel vid periodens början  485 147 130 970 
 

98 254 218 121  
 Kursdifferens i likvida medel  -12 300 - -8 914 -  
 Likvida medel vid periodens slut   440 948 98 254 440 948 98 254  
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MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG 
 

  

 

 

 

Belopp i tkr   Räkenskapsperiod 

 
No
t 

Okt-Dec  
2019 

Okt-Dec  
2018 

Jan-Dec  
2019 

Jan-Dec  
2018 

      

Nettoomsättning  26 983 

 

28 102 66 850 60 513 

Kostnad för sålda varor  -18 302 

 

-14 936 -46 311 

 

-37 175 

Bruttoresultat  8 681 

 

 

13 166 20 539 

 

 

 

23 338 

      

Försäljnings- och administrationskostnader  -15 847 

 

-10 189 -42 190 -31 677 

 
Forsknings- och utvecklingskostnader  -28 778 -26 150 -83 250 

 

-73 857 

Övriga rörelseintäkter  10 418 11 670 27 613 

 

22 977 

Övriga rörelsekostnader  -3 446 -249 -3 129 -1 316 

Rörelseresultat före jämförelsestörande poster  -28 972 

 

-11 752 -80 417 -60 535 

      

Jämförelsestörande poster  -27 - 528 306 - 

Rörelseresultat  -28 999 

 

-11 752 447 889 -60 535 

      

Resultat från finansiella poster      

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar  -2 664  -2 664  

Räntekostnader och liknande resultatposter  -11 869 -153 -8 942 -610 

 
Summa resultat från finansiella poser  -14 533 -153       -11 606 -610 

      

Resultat efter finansiella poster             -43 532 -11 905 436 283 -61 145 

      

Skatt på periodens resultat  - -  - 

Periodens resultat  -43 532 

 

 

-11 905 436 283 

 

-61 145 

      

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summa totalresultat 
överensstämmer med periodens resultat. 
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG 
    

 
  
  Belopp i tkr      

  Not 
 

 2019-12-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR     

Anläggningstillgångar     
Immateriella tillgångar                 1 636 1 143 
Materiella anläggningstillgångar                21 887 30 536 
Finansiella anläggningstillgångar   2 173 3 560 
Summa anläggningstillgångar                25 696 35 239 
     
Omsättningstillgångar     
Varulager   43 309 

 
32 723 

Kortfristiga fordringar   125 524 42 868 
Kassa och bank              439 130 97 461 
Summa omsättningstillgångar   607 963 173 052 
     
SUMMA TILLGÅNGAR   633 659 208 291 

 
Belopp i tkr    
  Not  2019-12-31 2018-12-31 
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Bundet eget kapital     
Aktiekapital   1 141 1 141 
Summa bundet eget kapital   1 141 1 141 
     
Fritt eget kapital     
Överkursfond   546 426 545 988 
Balanserad förlust   -419 393 -358 248 
Periodens resultat   436 283 -61 145 
Summa fritt eget kapital   563 316 126 595 

Summa eget kapital    564 457 
 
 
 

127 736 
      
SKULDER     
     
Långfristiga skulder   30 000 39 854 
Kortfristiga skulder   39 202 40 701 
Summa skulder   69 202 80 555 
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   633 659 

 
208 291 
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 Noter till koncernredovisningen 

1        Allmän information 
PowerCell Sweden AB (publ) (PowerCell), org nr 556759-8353 är ett moderbolag registrerat i Sverige och med säte i 
Göteborg med adress Ruskvädersgatan 12, 418 34 Göteborg, Sverige. 
 
Styrelsen har den 27 februari 2020 godkänt denna bokslutskommuniké för offentliggörande. 
 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (TSEK). Uppgift inom parantes avser 
jämförelseåret.  
 
 

2 Redovisningsprinciper 
Powercell tillämpar IFRS, såsom de antagits av EU. De redovisningsprinciper och definitioner som tillämpas 
överensstämmer med de som beskrivs i koncernens årsredovisning 2018 med undantag för implementeringen av IFRS 
16 vilken beskrivs närmare under Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2019 nedan. Bokslutskommunikén är 
upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Moderföretaget tillämpar RFR 2 Redovisning 
för juridiska personer och Årsredovisningslagen.  
 
Nya redovisningsprinciper från 1 januari 2019 
IFRS 16 Leasingavtal träder ikraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2019. Standarden kräver att tillgångar och 
skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på 
synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en 
skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att vara oförändrad. 
Koncernen har valt att tillämpa den förenklade övergångsmetoden och kommer inte att räkna om jämförelsetalen. 
Nyttjanderätter värderas därmed till ett belopp som motsvarar återstående leasingåtaganden (leasingskuld) vid ingången 
av 2019. Implementeringen av IFRS 16 Leasingavtal har inte inneburit några väsentliga effekter för delårsrapporten. Av 
denna anledning bedöms det ej ändamålsenligt att presentera en detaljerad redogörelse för effekterna av 
implementeringen. 
 
Följande nya redovisningsprinciper tillämpas avseende leasingavtal från och med 1 januari 2019: 

Powercell agerar endast som leasetagare. Koncernens leasingavtal består i huvudsak av nyttjanderätter avseende lokaler 
och fordon.  Leasingavtalen redovisas som nyttjanderätter med motsvarande leasingskuld den dagen som den leasade 
tillgången finns tillgänglig för användning av koncernen. Korttidsleasingavtal och leasingavtal för vilka den 
underliggande tillgången har ett mindre värde undantas. 
 
Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av leasingskuld och finansiell kostnad. Den finansiella kostnaden ska 
fördelas över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar en fast räntesats för 
den under respektive period redovisade skulden.  
 
Leasingperioden fastställs som den icke uppsägningsbara perioden tillsammans med både perioder som omfattas av en 
möjlighet att förlänga leasingavtalet om leasetagaren är rimligt säker på att utnyttja det alternativet, och perioder som 
omfattas av en möjlighet att säga upp leasingavtalet om leasetagaren är rimligt säker på att inte utnyttja det alternativet.  
 
Koncernens leasingskulder redovisas till nuvärdet av koncernens fasta avgifter (inklusive till sin substans fasta avgifter). 
Köpoptioner inkluderas i avgifterna om det är rimligt säkert att dessa kommer nyttjas för att förvärva den underliggande 
tillgången. Straffavgifter som utgår vid uppsägning av leasingavtalet inkluderas om leasingperioden återspeglar att 
leasetagaren kommer att utnyttja en möjlighet att säga upp leasingavtalet.  Leasingbetalningarna diskonteras med 
leasingavtalets implicita ränta om denna räntesats lätt kan fastställas, annars används koncernens marginella låneränta.  
 
Koncernens nyttjanderätter redovisas till anskaffningsvärde och inkluderar initialt nuvärdet av leasingskulden, justerat 
för leasingavgifter som betalats vid eller före inledningsdatumet samt initiala direkta utgifter. Återställningskostnader 
inkluderas i tillgången om det identifierats en motsvarande avsättning avseende återställningskostnader.  
Nyttjanderätten skrivs av linjärt över det kortare av tillgångens nyttjandeperiod och leasingavtalets längd. 
 

Jämförelsestörande poster 

Powercell har valt att särredovisa jämförelsestörande poster avseende kostnader av engångskaraktär så som kostnader 
relaterade till förberedande åtgärder för byte av börslista. Dessa kostnader kan exempelvis inbegripa externa arvoden för 
juridiskt biträde och konsultation, arvoden till revisorer och övriga externa konsulter samt personalkostnader. Dessutom 
presenteras licensintäkterna från Boschavtalet, och till licensintäkterna hörande valutaeffekt, som en jämförelsestörande 
post för att skapa jämförelse med tidigare period avseende den underliggande verksamheten.  
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Intäkter från externa kunder fördelade per land, baserat på var kunderna är 
lokaliserade: 

 

Okt-Dec 
2019 

Okt-Dec 
2018 

Jan-Dec 
2019 

Jan-Dec 
2018 

Sverige 6 452 - 6 453 1 322 

Tyskland 6 735  22 002 20 126 27 267 

Kina 437 681 17 855 19 052 

USA 8 354 5 001 12 048 
 

11 011 

Övriga 5 005 418 10 368 1 861 
Summa  26 983 28 102 66 850 60 513 

 
 

 4 Transaktioner med närstående 

PowerCell Sweden AB (publ) är sedan 19 december 2014 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Huvudägare per den 31 december 2019 
är Bosch GmbH och Fouriertransform vars ägarandel uppgår till 22,7%. 

 

Följande transaktioner har skett med närstående:  
Okt-Dec  

2019 
Okt-Dec  

2018 
Jan-Dec  

2019 
Jan-Dec  

2018 

(a) Köp av tjänster     

André Martin Consulting - 31 132 149 

Summa - 
 

31 
 

132 
 

149 
 

     

Ovanstående transaktioner har bedömts utgöra transaktioner med närstående då huvudmannen i närståendebolaget har ingått i bolagets 
styrelse. Köpta tjänster under perioden består i sin helhet av konsulttjänster. Tjänster köps och säljs till närstående på normala kommersiella 
villkor på affärsmässig grund och följer gällande internprispolicy. Tjänster köps för självkostnadspris och regleras också genom gällande 
internprispolicy. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 Nettoomsättning 
 

 

Intäkter 
Då intäkter från externa parter rapporteras till verkställande direktör värderas de på samma sätt som i koncernens rapport över 
totalresultat. Majoriteten av intäkterna redovisas vid en tidpunkt.  

 
 
 
 

 

    

 
Okt-Dec  

2019 
Okt-Dec  

2018 
Jan-Dec  

2019 
Jan-Dec  

2018 

Intäkter från externa kunder   
  

Hårdvara 25 973 24 475 61 178 56 278 

Tjänster 1 010 3 627 5 672 
 

4 235 

Summa 26 983 
 

28 102 66 850 60 513 
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 6 Jämförelsestörande poster 
  

 
Okt-Dec  

2019 
Okt-Dec  

2018 
Jan-Dec  

2019 
Jan-Dec  

2018 

     

Kostnader relaterade till förberedande åtgärder för byte av börslista -27 - -4 229 - 

Initial licensintäkt från Boschavtalet  - - 529 101 - 

Valutaeffekt av engångskaraktär hänförlig till Boschavtalet - - 3 434 - 

Summa -27 - 528 306 - 
 

 
 7 Övriga rörelseintäkter 

 
Okt-Dec  

2019 
Okt-Dec  

2018 
Jan-Dec  

2019 
Jan-Dec  

2018 

     

Valutakursvinster 175 269 690 927 

Bidragsintäkter 10 355 
 

11 504 
 

27 036 
 

22 153 
 

Summa 
10 530 11 773 27 726 23 080 

 
5              Resultat per aktie 

 Okt-Dec  2019 Okt-Dec  2018 Jan-Dec  2019 Jan-Dec  2018 
Kronor     
Resultat per aktie före utspädning -0,84 -0,22 8,41 -1,19 
Resultat per aktie efter utspädning -0,84 -0,22 8,38 -1,19 
     
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     
Resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare, tusen 
kronor -43 532 -11 451 436 283 -61 862 
     
Antal     
Vägt genomsnittligt antal stamaktier vid beräkning av 
resultat per aktie före utspädning  51 868 810 51 868 810 51 868 810 51 868 810 

Justerat för beräkning av resultat per aktie efter utspädning 52 078 038 51 868 810 52 048 033 51 868 810 
     
Optioner     
Vägt genomsnittligt antal stamaktier och potentiella 
stamaktier som använts som nämnare vid beräkning av 
resultat per aktie efter utspädning 209 228 - 179 223 - 
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Definitioner 
Soliditet 
Eget kapital i relation till balansomslutningen. 

Resultat per aktie 
Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier. 

PowerCell Sweden AB i korthet 
PowerCell Sweden AB (publ) utvecklar och tillverkar bränslecellsstackar och bränslecellssystem 
för stationära och mobila användningsområden, och erbjuder en unikt hög energidensitet. 
Bränslecellerna drivs av ren eller reformerad vätgas och genererar elektricitet och värme utan 
några andra utsläpp än vatten. Stackarna och systemen är kompakta, modulära och skalbara, och 
därmed lätta att anpassa till kundernas behov. 

PowerCell grundades 2008 som en industriell spin-out från Volvokoncernen. Bolagets aktie 
(PCELL) är sedan 2014 föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med G&W 
Fondkommission som Certified Adviser. 

För ytterligare information: 
VD Per Wassén, +46 (0) 31 720 36 20, per.wassen@powercell.se  
www.powercell.se 
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