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Fastställelseintyg 
 
Undertecknad verkställande direktör intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen 
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma  
2017-05-  . Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. 
 
Kista 2017-05- 
 
 
 
Max Gerger 
Verkställande direktör 
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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Mantex AB, 556550-8537 får härmed avge årsredovisning 
för 2016. 
 
 
Allmänt om verksamheten 
Bolaget bedriver utveckling, produktion och försäljning av utrustning för snabb och oförstörande 
materialanalys av organiskt material genom användning av röntgenstrålning av flera energier. 
Produkterna har tillämpningar inom biomassa, inklusive trävaror, träflis, jordbruksprodukter och 
restprodukter, till exempel i industriella processer vid bestämning av torrhalten för, eller energiinnehåll 
i, material i pappersindustri, förbränningsanläggningar, processindustri och livsmedelsindustri. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
I mars vann tingsrättens beslut om ackord laga kraft och bolaget utträdde därmed ur 
företagsrekonstruktion. Bolagets balansräkning förbättrades därmed med cirka 16 miljoner kronor, 
främst genom avskrivning av villkorslån. 
 
Bolaget tillfördes kapital under året genom emission av aktier och fick nya huvudägare, främst 
Pegroco Invest AB, och en ny styrelse bestående av Per Grunewald, Håkan Johansson och Magnus 
Hagerborn utsågs vid årsstämman i juni. Max Gerger anställdes som ny verkställande direktör i 
Mantex i september. 
 
Ett väsentligt arbete har bedrivits under året med att utveckla en reviderad affärsplan med fokus på 
återkommande intäkter, lönsamhet och expansion. Samarbete med systemintegratörer för att 
möjliggöra fokusering på Mantex kärnkompetens och förbättra erbjudandet till kunderna är viktiga 
komponenter i affärsplanen. 
 
Flera emissioner ägde rum under året för att stärka upp bolagets finansiella ställning. 
 
Europeiska unionen medfinansierar inom ramen för Horizon 2020 bolagets produktutveckling. 
Bidraget utbetalas under projekttiden och uppgår totalt till 1,6 miljoner euro. Första utbetalningen 
gjordes i april 2015. De kostnader som avser åtgärder inom projektet har aktiverats och avräknas mot 
bidraget efter att projektet avrapporterats årsvis och godkänts av unionen. 
 
En bolagsstämma i december beslutade att ge styrelsen mandat att genomföra emissioner och i 
samband med detta söka att lista Mantex aktie på Nasdaq First North, Stockholm. En emission ägde 
rum som var fullt tecknad och huvudsakligen betald innan årets utgång och som tillfört bolaget 15 
Mkr. Styrelsen avser att fatta ytterligare emissionsbeslut och ansöka om listning under mars månad 
2017. Denna emission är säkrad till närmare 95 procent genom teckningsåtaganden från befintliga 
aktieägare samt teckningsgarantier från en mindre grupp investerare. Efter genomförd emission är 
därmed bolagets fortsatta drift säkerställd under de närmaste 12 månaderna och längre. 
 
Närstående 
Det har inte förekommit några transaktioner med närstående. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
I januari 2017 träffades ett avtal med Andritz AB avseende distribution av bolagets utrustning till 
massaindustrin. Andritz är en av få leverantörer i världen av utrustning och kompletta system till 
denna industri. 
 
Ovanstående emission i december och övriga beslut från stämman att förändra bolagsordning med 
avseende på att Mantex blir ett publikt bolag samt på annat sätt förbereder för listning på Nasdaq 
First North bland annat genom sammanläggning av antal aktier med 1:10 har registrerarats av 
Bolagsverket i februari 2017. 
 
Framtida utveckling och Finansiering 
Som nämnts ovan har bolagets finansiella ställning nyligen förstärkts genom ovan nämnda 
kapitaltillskott men bolaget kommer behöva ytterligare finansiella resurser under 2017. Detta har 
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säkerställts genom planerad emission som i huvudsak redan säkrats genom teckningsåtaganden och 
teckningsgarantier. 
 
Styrelsen och verkställande direktören bedömer att bolaget därmed har tillräckligt kapital för att 
finansiera bolaget under de närmaste 12 månaderna och längre. 
 
 
Flerårsöversikt
 2016 2015 2014 2013 2012

Nettoomsättning, Tkr 2 837 4 238 5 969 5 606 7 002
Rörelseresultat, Tkr -2 682 -14 593 -19 695 -24 268 -9 889
Soliditet, % 42 neg neg neg neg
Kassalikviditet, %  91  15  78  43  42

Definition av nyckeltal:

Soliditet Eget kapital i förhållande till balansomslutning  

Kassalikviditet

belopp i kr
överkursfond 54 917 888

-44 409 613
-3 383 575

7 124 700

7 124 700
7 124 700

Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av 
kortfristiga skulder

Förslag till resultatdisposition

 

Styrelsen föreslår att tillförfogande medel:

balanseras i ny räkning
Totalt

Totalt
 

balanserat resultat
årets resultat
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Resultaträkning

1 januari - 31 december
Belopp i Tkr Not 2016 2015
Rörelseintäkter
Omsättning 1  2 837  4 238
Aktiverat arbete för egen räkning 6  3 373  5 386
Övriga rörelseintäkter 2  15 383   431
Summa rörelseintäkter  21 593  10 055

Rörelsekostnader
Handelsvaror - 2 376 - 2 879
Övriga externa kostnader 3 - 7 564 - 7 295
Personalkostnader 4 - 13 711 - 13 330
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -  595 - 1 024
Övriga rörelsekostnader 5 -  29 -  120
Summa rörelsekostnader - 24 275 - 24 648

Rörelseresultat - 2 682 - 14 593

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -  702 -  841
Summa finansiella poster -  702 -  841

Resultat efter finansiella poster - 3 384 - 15 434

Resultat före skatt - 3 384 - 15 434

Årets resultat - 3 384 - 15 434
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Balansräkning

Per 31 december
Belopp i Tkr Not 2016 2015

TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital  5 140 -
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6  5 886  6 499
Patent 6   668   754

 6 554  7 253

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7  1 498  1 897

 1 498  1 897

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8   50   50

  50   50

Summa anläggningstillgångar  8 102  9 200

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror  1 135  1 924

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar   338   318
Övriga fordringar  1 515   162
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   945   715

 2 798  1 195

Kassa och bank  12 582  1 489

Summa omsättningstillgångar  16 515  4 608

SUMMA TILLGÅNGAR  29 757  13 808
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Balansräkning (forts.)

Per 31 december
Belopp i Tkr 2016 2015

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  1 609  2 033
Ej registrerat aktiekapital   537 -
Reservfond   1   1
Fond för utvecklingsutgifter  3 373 -

 5 520  2 034
Fritt eget kapital
Överkursfond  52 406  19 652
Balanserat resultat - 41 897 - 24 615
Årets resultat - 3 384 - 15 434

 7 125 - 20 397
 12 645 - 18 363

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut   196   739
Övriga långfristiga skulder -  12 975

  196  13 714

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut   748   771
Förskott från kunder -  1 438
Leverantörsskulder  1 710  4 270
Skatteskulder   13   74
Övriga skulder  12 360  10 035
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  2 085  1 869

 16 916  18 457

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  29 757  13 808 	
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Förändring i eget kapital

1 januari - 31 december
Belopp i Tkr

       Bundet eget kapital

 Aktiekapital Reservfond
Fond för 

utvecklings-
utgifter

Överkur
s-fond

Balansera
t resultat

Summa 
eget 

kapital
Belopp vid årets ingång  2 033   1 -  19 652 - 40 049 - 18 363
Nedsättning av aktiekapital - 1 525 - - -  1 525 -
Nyemission  1 101 - -  19 907 -  21 008
Emissionskostnader - - - - 1 656 - - 1 656
Pågående nyemission   537 - -  14 503 -  15 040
Fond för utvecklingsavgifter - -  3 373 - - 3 373 -
Årets resultat - - - - - 3 384 - 3 384

Belopp vid årets utgång  2 146   1  3 373  52 406 - 45 281  12 645

     Fritt eget kapital
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd om årsredovisning och koncernredovisning, K3 (2012:1). Detta råd tillämpas för andra 
gången i år. Flerårsöversikten har inte räknats om. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. 
 
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annat anges nedan. Fordringar och 
skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet. 
 
Varulager har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Likartade 
varor har värderats enligt FIFU. Varulager har värderats till anskaffningsvärde minskat med inkurans. 
 
Samtliga leasing- och hyresavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att 
leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 
 
Pensionsplaner redovisas enligt förenklingsregeln, vilket innebär att kostnaden redovisas i takt med 
att avgiften betalas. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter tas upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att tillfalla företaget och inte innan 
inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Försäljning av varor 
Intäkter från varuförsäljning tas upp när de väsentliga riskerna och förmåner som förknippas med 
äganderätten till varorna har övergått på köparen och när utgifter som uppkommit eller förväntas 
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Tjänsteuppdrag och entreprenaduppdrag 
Uppdrag på löpande räkning redovisas i takt med att arbete utförs och material levereras eller 
förbrukas. Utförda, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade 
faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter. 
 
Uppdrag till fast pris redovisas i takt med att arbetet utförs, så kallad successiv vinstavräkning. Vid 
beräkning av upparbetad vinst har färdigställandegraden beräknats som nedlagda utgifter per 
balansdagen i förhållande till de totalt beräknade utgifterna för att fullgöra uppdraget. Skillnaden 
mellan redovisad intäkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansräkningen som förskott från 
kunder. 
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar tas upp till anskaffningsvärde minskat med 
planenliga avskrivningar samt korrigerat för eventuella upp- eller nedskrivningar. Avskrivningar 
påbörjas då tillgången tas i bruk. Materiella anläggningstillgångar som är av mindre värde enligt 
inkomstskattelagen (1999:1229) redovisas som kostnad vid första redovisningstillfället. 
 
Egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar är redovisade enligt aktiveringsmodellen, vilken 
innebär att utgifter under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer och utgifter under 
utvecklingsfasen aktiveras. Utgifter aktiveras endast under förutsättning att det bland annat är 
sannolikt tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar. 
 
Avskrivningar baseras på uppskattad nyttjandeperiod och sker enligt nedan: 
 
Immateriella anläggningstillgångar     20 % av anskaffningsvärdet 
Maskiner och andra tekniska anläggningar    20 % av anskaffningsvärdet 
 
Inkomstskatter 
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Aktuell skatt utgörs av årets inkomstskatt på det skattepliktiga resultatet. Uppskjuten skatt utgörs av 
inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser. 
 
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader, skattemässigt underskottsavdrag och andra 
outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning. 
 
Utöver vad som framgår ovan är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år. 
 
Uppgifter om koncernföretag 
Bolaget är ett moderbolag till Mantex Incentive AB, 556884-6389, med säte i Kista. 
Med hänvisning till reglerna i Årsredovisningslagen 7:3 upprättas ingen koncernredovisning. Det 
förekommer på balansdagen inga orealiserade internvinster. 
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Noter 
 
Not 1   Omsättning
Omsättning per rörelsegren 2016 2015
Varuförsäljning 1 064 2 908
Tjänsteuppdrag 1 773 1 330

2 837 4 238
Omsättning per geografisk marknad
Sverige 1 234 1 478
Övriga Europa 1 603 2 760

2 837 4 238

Not 2   Övriga rörelseintäkter 2016 2015
Ackordsvinst 15 215 -
Hyresintäkter  368  309
Erhållna bidrag  30 -
Valutakursresultat - 230  122

15 383  431

Not 3   Övriga externa kostnader 2016 2015

Kostnader för lokalhyror och leasing
Under året kostnadsförda avgifter 1 851 1 551
Framtida avgifter för operationella leasingavtal
Inom 1 år 1 688 1 676
Om 1

-
5 år 1 794 3 196

3 482 4 872
Kostnader för arvode till revisionsföretag
Revisionsuppdrag  120  158

Not 4   Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda 2016 2015
Män  9  12
Kvinnor  2  2
Totalt  11  14

9 130

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2016 2015
Löner och andra ersättningar till styrelse och VD 1 091  218
Löner övrig personal 8 039 9 151
Sociala kostnader 4 273 3 783
     varav pensionskostnader till styrelse och VD  320 -
     varav pensionskostnader till övriga 2 590 1 373

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 13 403 13 152

Upplysningar avseende vissa delposter som ingår i övriga externa kostnader

Upplysningar avseende vissa delposter som ingår i personalkostnader
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Not 5   Övriga rörelsekostnader 2016 2015
Valutakursförluster -29 -120

-29 -120

Not 6  Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 2016 2015
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  6 499  1 113
Årets aktiveringar  3 373  5 386
Minskning av anskaffningsvärde för andel finansierad av EU - 3 986 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  5 886  6 499

Ingående ackumulerade avskrivningar - -
Avyttringar och utrangeringar - -
Utgående ackumulerade avskrivningar - -
Utgående bokfört värde  5 886  6 499

Patent
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  2 329  2 083
Inköp   287   246
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  2 616  2 329

Ingående ackumulerade avskrivningar - 1 575 - 1 174
Avskrivningar -  373 -  401
Utgående ackumulerade avskrivningar - 1 948 - 1 575
Utgående bokfört värde   668   754

Not 7  Materiella anläggningstillgångar 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 2016 2015
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden  4 139  2 872
Inköp   60  1 717
Omföring till/från lager -  237 -
Avyttringar och utrangeringar - -  450
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  3 962  4 139

Ingående ackumulerade avskrivningar - 2 242 - 2 069
Avyttringar och utrangeringar -   450
Omföring till lager   61 -
Avskrivningar -  283 -  623
Utgående ackumulerade avskrivningar - 2 464 - 2 242
Utgående bokfört värde  1 498  1 897
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Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

 Antal  Redovisat

Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde

Mantex Incentive AB, 556884-6389, Stockholm 100 100 50
   50

                                      Org.nr Säte Eget kapital Resultat
Mantex Incentive AB        556884-6389                                              Stockholm  50 0

 
Not 9 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter 2016 2015

Företagsinteckningar  3 450  3 450

Ställda säkerheter  3 450  3 450

	
	
Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
I januari 2017 träffades ett avtal med Andritz AB avseende distribution av bolagets utrustning till 
massaindustrin. Andritz är en av få leverantörer i världen av utrustning och kompletta system till 
denna industri. 
 
En emission i december och övriga beslut från stämman att förändra bolagsordning med avseende på 
att Mantex blir ett publikt bolag samt på annat sätt förbereder för listning på Nasdaq First North bland 
annat genom sammanläggning av antal aktier med 1:10 har registrerarats av Bolagsverket i februari 
2017. 
 
Framtida utveckling och Finansiering 
Bolagets finansiella ställning har förstärkts genom ovan nämnda kapitaltillskott men bolaget kommer 
behöva ytterligare finansiella resurser under 2017. Detta har säkerställts genom planerad emission 
som i huvudsak redan säkrats genom teckningsåtaganden och teckningsgarantier. 
	








