DELÅRSRAPPORT
januari – juni 2017

Andra kvartalet 2017
• Orderingången uppgick till 0,5 (0,7) Mkr
•	Rörelsens intäkter minskade med 85 procent till 2,4 (16,7) Mkr, då 2016
innehöll betydande ackordsvinst på cirka 15 Mkr. Nettoomsättningen
minskade med 32 procent på grund av lägre extra supportinsatser
•	Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6,7 (11,2) Mkr, då 2016 innehöll
betydande ackordsvinst
•	Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,5 (-1,4) Mkr,
där ökningen förklaras av högre aktivitetsnivå
Halvåret jan–jun 2017
• Orderingången ökade med 94 procent till 1,8 (0,9) Mkr
•	Rörelsens intäkter minskade till 5,2 (17,5) Mkr, då 2016 innehöll
betydande ackordsvinst på cirka 15 Mkr. Nettoomsättningen minskade
med 11 procent
•	Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12,3 (7,6) Mkr, då 2016 innehöll
betydande ackordsvinst
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,1 (-1,1) Mkr
Väsentliga händelser
•	Globalt distributionsavtal ingicks med Andritz för Flow Scanner.
Andritz är en världsledande leverantör av produkter och tjänster till
massa- och pappersindustrin
• Aktien listades på Nasdaq First North den 5 maj
• Spridningsemission tillförde bolaget 36 Mkr netto
•	Halmstad Energi och Miljö samt Norrtälje Energi beställde
BioFuel Analyzer
Väsentliga händelser efter periodens utgång
•	Försäljningssamarbete med kinesisk partner avseende BioFuel Analyzer
• Mats Vikström utsedd till ny Chief Financial Officer, CFO
Nyckeltal
Tkr
Orderingång

Kv 2
2017

Kv 2
2016

6 mån
2017

6 mån
2016

Helår
2016

460

702

1 813

933

-611
21 593

Rörelsens intäkter

2 440

16 658

5 200

17 500

Rörelseresultat (EBIT)

-6 656

11 155

-12 300

7 576

-2 682

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

-8 473

-1 413

-18 120

-1 112

-5 138

-0,69

3,94

-1,41

2,05

-0,04

Resultat per aktie, före utsp., kr

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt
EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den
24 augusti 2017, kl. 08.00 CET
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VD HAR ORDET:

»Nu har vi chansen att
etablera en världsstandard«
DEN FÖRSTA HÄLFTEN AV 2017 har vi huvudsakligen arbetat med tre viktiga aktiviteter: att omsätta vårt partneravtal med Andritz i global försäljning
av Flow Scanners, att färdigställa vår nya BioFuel
Analyzer-produkt för biobränslen, vår nyemission på
36 Mkr (netto) och den följande noteringen på Nasdaq First North.
Noteringen ledde till att Mantex numera ägs av
över 1 200 aktieägare, och det känns onekligen
spännande att verka i en mer publik miljö. Jag vill
passa på att tacka våra ägare för det stöd och det
fortsatta förtroende ni visar oss!

och vi väntar att det kommer att generera konkreta beställningar innan årets slut.
Vi har även initierat nästa steg i vår säljstrategi
med resor till bland annat Indonesien, och kartläggning av pappersbruk i Ryssland och Brasilien. Vår
plan är att bearbeta dessa marknader på motsvarande sätt som i USA.
Vi arbetar också med både ny- och merförsäljning hos våra befintliga referenskunder i Norden
och övriga Europa. Med ökad erfarenhet av Flow
Scanners kundnytta, följer ett ökat intresse att
även skaffa Flow Scanners till övriga bruk inom
respektive koncern.

KOMMENTAR TILL RAPPORTENS SIFFROR

Vår finansiella situation har under perioden
utvecklats enligt plan. En direkt jämförelse med
motsvarande period föregående år är svår att göra
eftersom vi i mars 2016 kom ur vår företagsrekonstruktion. Med en påfylld kassa efter nyemissionen
(32 Mkr vid periodens utgång), kommer vi nu att
fokusera på försäljning, samtidigt som vi håller ett
vakande öga på vårt kassaflöde.
ANDRITZ – EN GLOBAL PARTNER

Vidare har vi under perioden arbetat hårt med att
implementera det globala partneravtal vi tecknat
med Andritz, en av världens största leverantörer
av utrustning till pappersbruk. Rent konkret har
det inneburit kunskapsöverföring, många gemensamma kundbesök och en vidareutveckling av både
säljprocess och erbjudande. För ett litet företag
som Mantex är det oerhört värdefullt att få möjligheten att bygga relationer på den managementnivå hos kunderna som vi nu kan agera på.
FÖRSÄLJNING AV FLOW SCANNERS

Vidare har vi under perioden lagt fortsatt stort
fokus på att lansera Flow Scanner globalt, med
USA som första marknad. Med Andritz-koncernen i
ryggen har vi genomfört ett stort antal kundbesök,

BIOFUEL ANALYZER FÖR BIOBRÄNSLEN

Utvecklingen av BioFuel Analyzer har under perioden fortsatt enligt plan, med engagerat stöd från
våra utvecklingspartners Fortum, E.ON, Jämtkraft,
Tekniska Verken och Borås Energi och Miljö. Under
perioden valde även Norrtälje Energi och Halmstad
Energi och Miljö att beställa BioFuel Analyzers till
sina biokraftverk. Produkten går nu in i sin avslutande produktifieringsfas inför ett typgodkännande
med målet att det ska vara klart vid årsskiftet. Den
är sedan klar för utökade volymleveranser.
Efter periodens utgång har vi även tecknat ett
partneravtal med en kinesisk distributör av mätteknologi. Syftet är att börja bearbeta den snabbt
växande marknaden av biokraftverk i Kina. Första
aktiviteten är att identifiera lämpliga lokala utvecklingskunder för en anpassning av produkten till den
kinesiska marknadens behov.
EU HORIZON 2020

Det EU-finansierade utvecklingsprojektet, som vi
initierade 2014, har under perioden fortsatt enligt
plan. Projektets syfte är att utveckla en teknik för
att kontinuerligt kunna mäta energivärdet i stora
volymer biomassa som flödar förbi mätutrustningen. I dagsläget har det karaktären av ett forsk-
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»Överallt där man använder
biomassa industriellt,
där ska vi finnas med vår
innovativa mätteknik!«
ningsprojekt, men resultaten hoppas vi kan ligga till
grund för nästa generation BioFuel Analyzers.
EN GRÖN TEKNIKREVOLUTION

Över hela världen ser vi ett ökat intresse för användning av biomaterial i industriella processer,
och att samtidigt försöka göra det så effektivt och
miljövänligt som möjligt. Pappersbruk efterfrågar
lösningar som kan spara energi, minska användningen av kemikalier samt öka både volym och
kvalitet på producerad pappersmassa. Biokraftverk
vill optimera sin förbränning och, inte minst, kunna
verifiera att de betalar ett korrekt pris för levererat
bränsle. Mantex mätteknik är i dagsläget den enda
teknologi som tillräckligt snabbt kan analysera
en mängd parametrar hos biomaterial, och
med den noggrannhet som kunderna
kräver. Vi har verkligen chans att bli
en världsstandard!
VI SIKTAR HÖGT

Då jag nyligen varit på en säljresa till ett antal pappersbruk
på Sumatra så vill jag avsluta
med ett indonesiskt ordspråk
– »ada gula ada semut«.
Översatt till svenska betyder
det att »där det finns socker
finns det myror«. Och precis
så vill jag att Mantex agerar
– överallt där man använder
biomassa industriellt, där ska
vi finnas med vår innovativa
mätteknik!

Vänliga
sommarhälsningar

Max Gerger, VD
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»I Kina sker nu en kraftig utbyggnad av
biokraftverk för elproduktion genom
förbränning av fasta biobränslen. Mantex
långsiktiga mål är att kunna etablera
den tekniska standarden för hur man
mäter kvaliteten på biomassa«

Väsentliga händelser
Avtal tecknat med Andritz
Andritz, en av världens största leverantörer
av utrustning till pappersbruk, tecknade ett
långsiktigt avtal om att distribuera och integrera Mantex Flow Scanner i sitt produktutbud.
Avtalet omfattar försäljning, installation och
underhåll.
Notering på First North
Mantex aktie listades den 5 maj 2017 på
Nasdaq First North, Stockholm.
Spridningsemission genomförd vilket
tillfört bolaget cirka 36 Mkr
I samband med listningen på First North genomfördes en spridningsemission som medförde

att bolaget fick cirka 1 200 nya aktieägare
som tecknade 5,3 miljoner aktier motsvarande
38 procents ägande. Bolaget tillfördes cirka
36 Mkr efter avdrag för emissionskostnader,
främst ersättning till garanter och rådgivare.
Halmstad Energi och Miljö samt Norrtälje
Energi beställer BioFuel Analyzer
Avtal tecknades med både Halmstad Energi
och Miljö AB samt Norrtälje Energi AB om leverans av BioFuel Analyzer till deras respektive
biokraftverk. BioFuel Analyzer är en mättjänst
som omfattar mätinstrument, support och uppkoppling för vilken kunderna betalar månadsvis.
Det potentiella värdet för vartdera avtal uppgår
till 400 000–600 000 kronor per år.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Försäljningssamarbete med kinesisk partner
avseende BioFuel Analyzer
Mantex har tecknat ett avtal om samarbete
kring försäljning av BioFuel Analyzer i Kina med
det kinesiska bolaget Ludwig (Beijing) Mechanical & Electrical Co Ltd.
Kinas behov av energi fortsätter att öka,
och myndigheterna har beslutat att förnyelsebara bränslen skall stå för en stor del av den
ökningen. Under senare år har Kina därför
sett en kraftig utbyggnad av biokraftverk för
elproduktion genom förbränning av fasta biobränslen. Antalet biokraftverk i Kina är idag
runt 250 stycken, och väntas öka med ytterligare cirka 150 stycken under de kommande
fem åren. Därmed är Kina en av de absolut

största marknaderna i världen, och Mantex
mål är att kunna sätta den tekniska standarden för hur man mäter kvaliteten på biomassa.
Mats Vikström utsedd till ny Chief
Financial Officer, CFO på Mantex
Mats tillträder sin roll 2 oktober 2017 och
efterträder Harald Bauer som innehaft positionen sedan 2015.
Mats har arbetat för Cloetta sedan 2012
i olika positioner inom finans och juridik,
och innehar idag rollen som Head of Legal
and Governance för Cloetta. Dessförinnan
har han haft olika finanspositioner hos Unilever
i Norden.
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Finansiell översikt
Andra kvartalet 2017,
april–juni
Intäkter, kostnader och resultat
Orderingång
Orderingången under andra kvartalet uppgick till
460 (702) tkr och bestod främst av förnyade avtal
för service och support som intäktsförs månadsvis.
Orderstocken uppgick vid periodens utgång till 660
tkr. Den bestod av ännu ej intäktsförd andel av
support- och tjänsteavtal samt två beställningar av
BioFuel Analyzer för tre månader vardera som är
levererade och under inkörning. Fakturering förväntas inledas senare under året.
Rörelsens intäkter
Bolagets intäkter för perioden uppgick till 2 440
(16 658) tkr. Intäkterna består av nettoomsättning, aktiverad utveckling och övriga intäkter.
Nettoomsättningen, som uppgick till 769 (1 126)
tkr, utgörs av intäkter från servicekontrakt för den
installerade basen. Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1 635 (487) tkr och avser främst
ett av EU delfinansierat utvecklingsprojekt.
För motsvarande period 2016 var övriga rörelseintäkter extraordinärt höga. I mars 2016 vann
beslut om ackord laga kraft och bolaget utträdde
ur företagsrekonstruktion. Bolagets balansräkning
förbättrades därmed med cirka 15 Mkr, främst genom avskrivning av villkorslån, vilket ingår i övriga
rörelseintäkter för 2016.
Kostnader
Kostnaderna uppgick till -9 096 (-5 503) tkr, fördelat
främst på personalkostnader -4 566 (-3 206) och
övriga externa kostnader -4 106 (-1 845) tkr. Kostnaderna har ökat främst genom den ökade aktiviteten inom det av EU finansierade projektet och
avser inhyrd personal och konsulter.
Rörelseresultat (EBIT)
Rörelseresultat för andra kvartalet uppgick till
-6 656 (11 155) tkr. Resultatet påverkades starkt
positivt 2016 genom avskrivning av villkorslån
efter en ackordsuppgörelse.

Resultat
Resultat efter finansiella poster blev -6 669
(10 883) tkr. Resultat per aktie före utspädning
uppgick till -0,69 (3,94) kr.
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 473 (-1 413) tkr där ökningen förklaras
av ökad aktivitetsnivå. Den betydande resultateffekten 2016 från det avskrivna villkorslånet
påverkade inte kassaflödet. Det negativa kassaflödet från rörelsen har finansierats genom kapital
från aktieemission.
Under andra kvartalet gjordes investeringar som
påverkat kassaflödet med 1 662 (223) tkr, främst
aktiverad utveckling.

Första halvåret 2017,
januari–juni
Intäkter, kostnader och resultat
Orderingång
Bolagets orderingång under första halvåret uppgick till 1 813 (933) tkr.
Rörelsens intäkter
Bolagets intäkter för perioden uppgick till 5 200
(17 500) tkr. Intäkterna består av nettoomsättning,
aktiverad utveckling och övriga intäkter. Nettoomsättningen uppgick till 1 453 (1 626) tkr.
Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till
3 604 (788) tkr och avser främst ett av EU:s Horizon 2020 delfinansierat utvecklingsprojekt. Övriga
rörelseintäkter består främst av uthyrda lokaler till
underhyresgäst. I mars 2016 vann beslut om ackord laga kraft och bolaget utträdde ur företagsrekonstruktion. Bolagets balansräkning förbättrades
därmed med cirka 15 Mkr, främst genom avskrivning av villkorslån, vilket ingår i övriga rörelseintäkter för 2016.
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Kostnader
Kostnaderna uppgick till -17 500 (-9 924) tkr,
fördelat främst på personalkostnader -8 448
(-6 217) och övriga externa kostnader -8 188
(-2 697) tkr. Kostnaderna har ökat främst genom
den ökade aktiviteten inom det av EU:s Horizon
2020 finansierade projektet och avser inhyrd
personal och konsulter.

Aktien
Aktien i Mantex handlas sedan 5 maj 2017 på Nasdaq First North. Antal aktier uppgår till 13 872 512.

Resultat
Resultat efter finansiella poster blev -12 326 (7 037)
tkr. Resultat per aktie uppgick till -1,41 (2,05) kr.
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten
uppgick till -18 120 (-1 112) tkr och underskottet
finansierades av emissionslikvid på 36 Mkr netto
efter emissionskostnader.
Under halvåret gjordes investeringar som
påverkat kassaflödet med 3 623 (686) tkr,
främst aktiverad utveckling.
Likviditet och finansiell ställning
Bolagets likvida medel vid periodens slut uppgick
till 31 587 (341) tkr, efter att en nyemission tillfört
bolaget 35 586 tkr netto efter emissionskostnader.
Eget kapital uppgick till 35 927 (1 608) tkr eller
2,59 (0,38) kr per aktie. Soliditeten var 79 (12)
procent.
Aktiekapital
Aktiekapitalet uppgick vid halvårets utgång till
3 468 (1 245) tkr. Det har sedan årsskiftet ökat
med 1 322 tkr genom nyemission i maj av
5 287 358 aktier motsvarande 38 procent av
aktiestocken. I februari gjordes en sammanläggning av aktier, 1:10, där tio gamla aktier blev en ny.
Styrelsen utnyttjade i februari ett bemyndigande
och beslutade om en nyemission inför notering på
Nasdaq First North. Nyemissionen omfattade
5 287 358 units bestående av en aktie och en teckningsrätt. Emissionskursen var 8,70 kr. Två teckningsoptioner ger möjlighet att under maj månad
2018 förvärva en aktie i Mantex för 11,40 kr.
Emissionen tillförde Mantex cirka 36 Mkr, efter
avdrag för kostnader hänförliga till emissionen.

Teckningsoptioner
Vid emissionen i maj 2017 utfärdades 5 287 358
teckningsoptioner där två optioner ger rätt att i maj
2018 teckna en ny aktie för 11,40 kr. Detta skulle
öka antalet aktier med 2 643 679, motsvarande
en utspädning på 16 procent och tillföra bolaget
30,1 Mkr.
Sedan hösten 2015 finns 125 000 teckningsoptioner som ägs av en anställd som har kvar en
fordran på 100 000 kr på bolaget. Optionerna
ger rätt att fram till den 31 oktober 2017 teckna
12 500 aktier för 8,00 kr per aktie. Denne person
har också 100 000 köpoptioner utfärdade av Stockholm Innovation and Growth Capital som ger rätt till
10 000 existerande aktier utan vederlag förutsatt
att ovannämnda teckningsoptioner utnyttjats.
Styrelsen beslutade i oktober 2016, baserat på
ett bemyndigande från bolagsstämma, att skapa
ett incitamentsprogram för anställda, konsulter och
oberoende styrelseledamöter. 7 000 000 optioner
emitterades där tio (10) optioner ger rätt att förvärva en (1) ny aktie, efter hänsyn till sammanläggning
av aktier i februari 2017. Av dessa har 6 250 000
optioner överlåtits till anställda och närstående
konsulter. Lösenkurs är 6,50 kronor per aktie och
lösenperiod är 1 september – 31 oktober 2021.
Utspädningseffekten uppgår till 4 procent.
Under andra kvartalet har teckningsoptioner
överlåtits till en konsult för 22 tkr vilket motsvarade
marknadsvärdet.
Resultat per aktie
Resultat per aktie för halvåret uppgick till -1,41
(2,05) kr baserat på ett medeltal om 8 750 tusen
(2 397 tusen) aktier. Vid beräkning av antal aktier
efter full utspädning har hänsyn tagits till tillkommande aktier från utfärdade optionsprogram, dock
ger det ingen effekt i halvåret eftersom resultatet
var negativt.
Per den 30 juni uppgick antalet utestående aktier
till 13 873 tusen aktier.

Data per aktie
kr

Kv 2
2017

Kv 2
2016

6 mån
2017

6 mån
2016

Helår
2016

Resultat per aktie, före utspädning

-0,69

3,94

-1,41

2,05

-0,04

Resultat per aktie, efter utspädning

-0,69

1,16

-1,41

-0,73

-0,04

Eget kapital per aktie

2,59

0,38

2,59

0,38

1,96

Kassaflöde per aktie

2,78

-0,64

1,79

-0,34

2,06
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
All affärsverksamhet och allt ägande av aktier är
förenat med risker. Risker som hanteras väl kan
innebära möjligheter och värdeskapande, medan
det motsatta kan medföra skador och förluster.
Riskerna kan delas in i marknadsrelaterade, rörelserelaterade och finansiella risker
För vidare information se även investerarprospekt
i samband med emission 2017. Dokumentet finns
tillgängligt på hemsidan.

Redovisningsprinciper och styrelsens försäkran
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet
med Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och
beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste
årsredovisningen.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar
att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av
företagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm 24 augusti 2017
Styrelsen

Per Grunewald, ordförande

Håkan Johansson, ledamot

Magnus Hagerborn, ledamot

Ulf Södergren, ledamot

Max Gerger, VD

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

MANTEX AB – DELÅRSRAPPORT H1 – 2017

8

Resultaträkning
Tkr

Kv 2
2017

Kv 2
2016

6 mån
2017

6 mån
2016

Helår
2016

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

769
1 635
36
2 440

1 126
487
15 045
16 658

1 453
3 604
143
5 200

1 626
788
15 086
17 500

2 837
3 373
15 383
21 593

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-114
-4 106
-4 566
-307
-3
-9 096

-145
-1 845
-3 206
-307
0
-5 503

-232
-8 188
-8 448
-629
-3
-17 500

-388
-2 697
-6 217
-622
0
-9 924

-2 376
-7 564
-13 711
-595
-29
-24 275

RÖRELSERESULTAT

-6 656

11 155

-12 300

7 576

-2 682

-13
-13

-272
-272

-26
-26

-539
-539

-702
-702

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-6 669

10 883

-12 326

7 037

-3 384

RESULTAT

-6 669

10 883

-12 326

7 037

-3 384

-0,69
-0,69

3,94
1,16

-1,41
-1,41

2,05
1,16

-0,04
-0,04

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande kostnader
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Data per aktie, kr
Resultat per aktie, före utspädning
Resultat per aktie, efter utspädning
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Balansräkning
Tkr
TILLGÅNGAR
Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder

30 juni 2017

30 juni 2016

31 dec 2016

-

-

5 140

9 490
494
9 984

7 286
765
8 051

5 886
668
6 554

1 062
1 062

1 163
1 163

1 498
1 498

11 046

9 214

8 052

1 111
384
566
785

2 373
315
341
750

1 135
338
1 565
945

31 587
34 433
45 479

341
4 120
13 334

12 582
16 565
29 757

3 468
1
6 977
10 446

1 245
1
788
2 034

2 146
1
3 373
5 520

86 691
-48 884
-12 326
25 481
35 927

31 850
-39 313
7 037
-426
1 608

52 406
-41 897
-3 384
7 125
12 645

-

1 430
1 430

196
196

491
1 845
4 393
2 823
9 552
45 479

554
1 438
1 100
4 995
2 209
10 296
13 334

748
1 710
12 373
2 085
16 916
29 757

Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Förändring eget kapital
Bundet eget kapital

Tkr
Ingående balans 1 jan

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Reservfond

Fond för
utvecklingsutgifter

2 146

1

3 373

52 406

Omföring föregående års resultat
Balanserad utveckling
Nyemission

3 604
1 322

Resultat

Summa
eget
kapital

-41 897

-3 384

12 645

-3 384

3 384

–

Överkurs- Balanserat
fond
resultat

-3 604

Emissionskostnader

-10 415

Försäljning av teckningsoptioner

46 000
1

-10 414

22

22

Periodens resultat
Utgående balans 30 jun

–

44 678

3 468

1

6 977

86 691

Kv 2
2017

Kv 2
2016

-48 884

-12 326

-12 326

-12 326

35 927

Kassaflöde
Tkr

6 mån
2017

6 mån
2017

Helår
2016

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m

Ökning(-)/Minskning(+) av lager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar

-6 669

10 883

-12 326

7 037

307

307

629

622

-3 384
601

-6 362

11 190

-11 697

7 659

-2 783

50

-669

24

-449

789

114

-70

1 113

-161

-1 603

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder

-2 275

-11 864

-7 560

-8 161

-1 541

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

-2 111

-12 603

-6 423

-8 771

-2 355

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-8 473

-1 413

-18 120

-1 112

-5 138

-1 638

-633

-3 606

-981

326

-24

410

-17

295

177

-1 662

-223

-3 623

-686

503

-13 518

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
–

-13 056

–

-12 284

Nyemission

Lån

36 941

12 934

40 748

12 934

29 246

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

36 941

-122

40 748

650

15 728

Periodens kassaflöde

26 806

-1 758

19 005

-1 148

11 093

4 781

2 099

12 582

1 489

1 489

31 587

341

31 587

341

12 582

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

Nyckeltal per kvartal
Tkr
Orderingång
Nettoomsättning
Rörelseresultat (EBIT)
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat per aktie före utspädning, kr

Kv 2
2016

Kv 3
2016

Kv 4
2016

Kv 1
2017

Kv 2
2017

702

494

-2 038

1 353

460

1 126

743

468

684

769

11 155

-4 457

-5 801

-5 644

-6 656

-1 413

561

-4 587

-9 647

-8 473

3,94

-0,99

-1,09

-0,72

-0,69
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Mantex utvecklar produkter för att snabbt och precist
mäta och analysera biomassa i industrin. Den röntgenbaserade teknologin är världsunik, och gör det möjligt för
massabruk och biokraftverk att både öka sin effektivitet
och väsentligt sänka sina kostnader. Företagets mål är att
etablera tekniken som en global standard för analys
av biomassa i industriella applikationer.

Kalender
Delårsrapport Kv 3
Bokslutskommuniké 2017
Delårsrapport Kv 1
Årsstämma

23 november 2017
7 mars 2018
25 april 2018
28 maj 2018

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Max Gerger, VD
+46 70 560 02 68
max.gerger@mantex.se

Harald Bauer, CFO
+46 708 10 80 34
harald.bauer@mantex.se

Mantex AB (publ)
Torshamnsgatan 30F
164 40 KISTA
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