
Nyckeltal

TKR
apr–jun  

2020
apr–jun  

2019
jan–jun  

2020
jan–jun  

2019
Helår 
2019

Orderingång – 489 – 1 262 1 262

Nettoomsättning 21 289 1 936 6 656 12 692

Rörelseresultat (EBIT) –3 578 –7 922 –4 076 –9 535 –14 173

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten –4 192 –5 262 –4 594 –11 237 –16 433

Resultat per aktie,  
före utspädning, kr –0,14 –0,29 –0,16 –0,34 –0,51

Delårsrapport april – juni 2020

  Orderingången uppgick till –tkr (489).

  Nettoomsättningen uppgick till 21 tkr (289).

  Rörelseresultatet (EBIT) –3 578 tkr (–7 922).

  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 192 tkr (–5 262).

Andra kvartalet 2020

Q2
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VD har ordet

Framgångsrik emission banar väg för färdigställande 
och kommersialisering av Biofuel Analyzer

Max Gerger, VD

Under det andra kvartalets sista månad genomförde Mantex en framgångsrik 
företrädesemission. Emissionen blev fulltecknad och visar på den framtidstro som 
finns både kring vår röntgenteknologi och kring de kommersiella möjligheterna för 
vår egenutvecklade produkt för mätning av centrala aspekter hos biomassa för 
bioenergi – vår Biofuel Analyzer. Med den lyckade emissionen bakom oss fort-
sätter vi nu med full kraft arbetet med att slutföra den tekniska utvecklingen av 
Biofuel Analyzer och påbörja fälttester av den ute hos kund.

” Intresset för en 
färdigutvecklad 
Biofuel Analyzer är 
enormt. Listan på 
potentiella kunder 
växer för var dag 
som går.”

Max Gerger, VD

Sedan vår samarbetspartner Andritz 
under våren meddelat att de till följd av 
pandemin och den osäkra ekonomiska 
utvecklingen, i nuläget inte avser ta in 
Biofuel Analyzer i vårt gemensamma 
samriskbolag Andritz Technologies AB, 
beslutade vi att färdigställa vår Biofuel 
Analyzer på egen hand. Bakgrunden till 
beslutet var dels de tekniska framsteg 
som vi redan gjort tillsammans med 
Andritz, dels de stora kommersiella möj-
ligheter som vi ser för en färdig produkt. 
Att tekniskt färdigställa mättekniken i 
vår Biofuel Analyzer, BFA, på egen hand 
beräknas kosta ca 5 Mkr varav hälften 
säkrades genom den nyligen genomföra 
företrädesemissionen. Resterande 2,5 
Mkr förväntas finanserias med likviden 
från utnyttjande av teckningsoptionerna 
som omfattades av erbjudandet.

Under det andra kvartalet gjorde vi 
glädjande nog också en del viktiga tek-
niska framsteg vad det gäller vår Biofuel 
Analyzer, något vi tidigare informerat 
om. Vad det handlar om är de positiva 
mätdata som vi erhöll när vi under våren 
fortsatte genomföra tester av den 
kompletterande sensor som vi avser 
installera i Biofuel Analyzer. Testerna 
visade att sensorn kommer att kunna ge 
vår BFA den snabbhet och mätprecision 
som kunderna kräver och som kommer 
att vara avgörande för en kommande 
utrullning och kommersialisering av 
produkten. Vi bedömer nu att vi mot 
slutet av 2020 eller början av 2021 kan 
ha en färdig prototyp utrustad med den 

nya sensorn som kan ställas ut i fält för 
körning hos utvalda kunder.

Från våra omfattande kontakter med 
potentiella kunder över hela världen vet 
vi också att intresset för en färdigut-
vecklad BFA är enormt. Listan på poten-
tiella kunder för en färdig BFA växer för 
var dag som går och om det tidigare 
var framför allt kunder från Asien och 
Europa som hörde av sig märker vi nu 
också ett ökat intresse från Indien och 
länderna i Sydamerika. 

Orsaken är förstås klimatkrisen och 
det efterföljande ökande globala intres-
set för bioenergi framställd med hjälp av 
biomassa.

Trots att efterfrågan på bioenergi 
ökat i spåren på klimatkrisen finns det 
idag inget effektivt mätsystem för cen-
trala aspekter hos biomassa såsom en-
ergiinnehåll, fukt- och askhalt. Det är vår 
ambition att genom vår Biofuel Analyzer 
brett lansera det första mätsystemet  
i världen som i en och samma produkt 
klarar dessa mätningar på ett snabbt och 
effektivt sätt. Med tekniska framsteg i 
ryggen och stärkta finanser ser jag med 
tillförsikt fram emot den fortsatta resan.

Kista den 7 augusti 2020

Max Gerger
VD
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ANDRA KVARTALET 2020 
APRIL–JUNI
Intäkter, kostnader och resultat 
Orderingång
Orderingången under kvartalet uppgick till 0 tkr (489), beroende på att all försäljning 
avseende bolagets Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget  
Andritz Technologies AB. Mantex AB s verksamhet består idag i att färdigställa 
Biofuel Analyzer (BFA). Någon orderstock existerar inte i bolaget fram tills Biofuel 
Analyzern är i produktion och erhållit ett typgodkännande.
 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter för första kvartalet uppgick till 21 tkr (289), beroende på att all  
försäljning avseende bolagets Flow Scanner är försäljning avseende bolagets Flow 
Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget Andritz Technologies enligt 
ovan.

Kostnader
Kostnaderna uppgick till –3 490 tkr (–6 072) tkr, fördelat främst på personalkost-
nader –580 tkr (–1 992) och övriga externa kostnader –2 521 tkr (–3 242). Minsk-
ningen av kostnader är hänförlig till reducering av personal samt ett ökat fokus och 
kontroll av övriga kostnader. Stor del av arbetet sker med kontrakterad personal. 

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –3 578 tkr (–7 922). Resultat efter finansiella 
poster blev –3 797 tkr (–7 925). Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,14 kr 
 (–0,29). Under kvartalet har bolaget belastats med räntekostnader på 219 tkr för de 
upptagna lånen från bolagets större ägare samt för det tillfälliga brygg-lånet intill att 
emissionen är genomförd. De sammanlagda lånen uppgår vid periodens utgång till 
6 050 tkr. 

Resultatet har belastats med –124 tkr (2 139) för andelar från intresseföretag 
under perioden.

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –4 192 tkr (–5 262). Några 
investeringar har inte gjorts under perioden.

Resultat per aktie 
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,14 kr (–0,29) baserat på ett medeltal 
om 27 784 220 (27 770 420) aktier. Den pågående emissionen är under registrering 
men kommer att påverka det egna kapitalet först under nästkommande period. 

Finansiell översikt
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FÖRSTA SEX MÅNADERNA 2020 
JANUARI–JUNI
Intäkter, kostnader och resultat 
Orderingång
Orderingången under kvartalet uppgick till 0 tkr (1 262), beroende på att all försälj-
ning avseende bolagets Flow Scanner är överflyttad till det gemensamt ägda bolaget 
Andritz Technologies AB. Mantex AB s verksamhet består idag i att färdigställa 
Biofuel Analyzer (BFA). Någon orderstock existerar inte i bolaget fram tills Biofuel 
Analyzern är i produktion och erhållit ett typgodkännande.

 
Rörelsens intäkter 
Bolagets intäkter för perioden jan–juni uppgick till 3 891 tkr (6 980), vilket utgörs  
dels av debitering av utvecklingskostnader till det gemensamt ägda bolaget Andritz 
Technologies AB samt erhållna EU-bidrag på 1 940 tkr för projektet Horizon 2020. 
Dessa intäkter inkom under först kvartalet.

Kostnader 
Kostnaderna uppgick till –7 371 tkr (–15 496) tkr, fördelat främst på personalkost-
nader –1 918 tkr (–3 727) och övriga externa kostnader –4 867 tkr (–7 500). Minsk-
ningen av kostnader är hänförlig till reducering av personal samt ett ökat fokus och 
kontroll av övriga kostnader. Minskningen av kostnader är hänförlig till reducering av 
personal samt ett ökat fokus och kontroll av övriga kostnader. Stor del av arbetet 
sker med kontrakterad personal. 

Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultat för kvartalet uppgick till –4 076 tkr (–9 534). Resultat efter finansiella 
poster blev –4 352tkr (–9 537). Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,16 kr  
(–0,34). Under perioden har bolaget belastats med räntekostnader på 276 tkr (–3) för 
de upptagna lånen från bolagets större ägare samt för det tillfälliga brygg-lånet intill 
att emissionen är genomförd. De sammanlagda lånen uppgår vid periodens utgång till 
6 050 tkr. 

Resultatet har belastats med –596 tkr (–1 018) för andelar från intresseföretag 
under perioden.

Kassaflöde 
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till –4 594 tkr (–11 237). Några 
investeringar har inte gjorts under perioden.

Resultat per aktie 
Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,16 kr (–0,34) baserat på ett medeltal 
om 27 784 220 (27 770 420) aktier. Den pågående emissionen är under registrering 
men kommer att påverka det egna kapitalet först under nästkommande period. 
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 
Aktien 
Aktien i Mantex handlas sedan 5 maj 2017 på Nasdaq First North. Antal aktier uppgår 
till 27 784 420 aktier med ett kvotvärde om 0,25 kr per aktie. 

15 STÖRSTA AKTIEÄGARA Antal Innehav %

Pegroco Holding AB 9 208 332 33,14

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1 431 762 5,15

Allba Holding AB 1 343 969 4,84

Kattson i Sverige AB 1 167 994 4,20

SIP 203, Youplus Assurance 813 057 2,93

Nordnet Pensionsförsäkring AB 475 860 1,71

Håkan Johansson 420 000 1,51

Marko Ignjatovic 402 478 1,45

Jörgen Svedberg 400 000 1,44

Ulf Gustavsson 250 000 0,90

Tommy Nilsson 245 000 0,88

Gryningskust Holding AB 238 581 0,86

Fredrik Bengtsson 210 000 0,76

Max Gerger 204 000 0,73

Ann Olving Södergren 199 724 0,72

Totalt de 15 största ägarna 17 010 757 61,22

Övriga ägare 10 773 663 38,78

TOTALT 27 784 420 100,00

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING (EFTER OMRÄKNING I FEB 2017)

ÅR
Förändring  

aktiekapital 
Ackumulerat  
aktiekapital 

Förändring  
antal aktier 

Ackumulerat 
antal aktier 

Kvot- 
värde

2015 Nyemission  157 180,500  2 033 246,200  157 181  2 033 246  1,00 

2016 Nedsättning 
aktiekapital  (1 524 934,650)  508 311,550  –  –  0,25 

2016 Nyemission 05-30  56 255,625  564 567,175  225 023  2 258 269  0,25 

2016 Nyemission 06-07  489 375,000  1 053 942,175  1 957 500  4 215 769  0,25 

2016 Nyemission 08-31  59 375,000  1 113 317,175  237 500  4 453 269  0,25 

2016 Nyemission 08-31  131 250,000  1 244 567,175  525 000  4 978 269  0,25 

2016 Nyemission 11-23  364 578,325  1 609 145,500  1 458 313  6 436 582  0,25 

2017 Nyemission 02-03  537 142,875  2 146 288,375  2 148 572  8 585 154  0,25 

2017 Nyemission 05-03  1 321 839,500  3 468 127,875 5 287 358  13 872 510  0,25 

2017 Optioner JE  3 125,000  3 471 252,875 12 500  13 885 010  0,25 

2018 Nyemission  3 471 252,500  6 942 505,375 13 885 010  27 770 020  0,25 

2019 Optioner    3 600,000  6 946 105,375 14 400  27 784 420  0,25 

Aktiekapitalet per 30 juni 2020 är till mer än till hälften förbrukat i moderbolaget men 
genom den pågående emissionen så är det återställt under juli månad. 

Emissionen
Bolaget har slutfört den företrädesemission av aktier och vederlagsfria tecknings-
optioner som godkändes vid ordinarie bolagsstämman den 28 maj 2020 (”Företrädes-
emissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till 100 procent. Cirka 71,9 procent 
av Företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter, varav cirka 28,9 
procent tecknades med stöd av teckningsrätter via kvittning av fordran, och cirka 
28,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Genom Företrädesemissionen tillförs 
Mantex cirka 11,1 mkr före emissionskostnader.
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Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet 
med de tilldelningsprinciper som angivits i prospektet. Besked om sådan tilldelning 
meddelas separat genom utskickad avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare 
erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Mantex med cirka 8 335 326 kr  
genom utgivande av 55 568 840 nya aktier. Efter företrädesemissionen uppgår 
aktiekapitalet i Bolaget till 12 502 989 kr medan antalet aktier kommer uppgå till 
83 353 260. Dessutom emitteras 27 784 420 teckningsoptioner av serie 2020/2020 
och 27 784 420 teckningsoptioner av serie 2020/2021 (”Teckningsoptionerna”). 

Teckningsoptionerna berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie för varje  
befintlig Teckningsoption. Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 
2020/2020 kommer löpa från och med den 26 oktober till och med den 9 november.  
Perioden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2020/2021 kommer att löpa 
från och med den 26 april till och med den 10 maj 2021. Nyttjandekursen för Teck-
ningsoptionerna kommer att motsvara den volymviktade genomsnittskursen för 
Mantex aktie under tio (10) handelsdagar närmast före perioden för utnyttjande av 
teckningsoptionerna, med avdrag för en rabatt om trettio (30) procent, dock aldrig 
lägre än 0,15 SEK och ett högsta lösenbelopp på 0,40 kr. Teckningsoptionerna avses 
tas upp till handel på Nasdaq First North efter dess att registrering av Företrädes-
emissionen har slutförts vid Bolagsverket.

Befintliga aktieägare som valt att inte teckna i företrädesemissionen kommer 
vidkännas en utspädning om cirka 66,7 procent.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna kan delas in i mättekniska-, marknadsrelaterade-, rörelserelaterade- och 
finansiella risker. För vidare information se årsredovisning för 2018. Dokumentet finns 
tillgängligt på www.mantex.se. 

Redovisningsprinciper och styrelsens försäkran 
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd 
BFNAR 2012:1 samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Samma redo-
visningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisning-
en. Från och med tredje kvartalet 2018 så upprättas koncernredovisning för Mantex.

Transaktioner med närstående
Tre av Mantex större ägare har ställt upp med en bryggfinansiering i form av ett lån 
för att täcka bolagets utvecklingskostnader. Det är Mantex delägare Pegroco Invest 
AB, Kattson i Sverige AB samt Allba Holding AB som ställt upp med ett lån till bola-
get om totalt 3 mkr med en löptid på 12 månader och ränta om 9 %. Vid utgången av 
juni 2020 hade samtliga lån utbetalats och uppgår till 3 050 tkr.
 
Händelser efter balansdagens utgång
Efter periodens utgång har Mantex AB erhållit emissionslikviden på 11 114 tkr. De 
tre större aktieägarnas lån har återbetalats med ett belopp om 3 211 tkr inklusive 
upplupen ränta. Det tillfälliga brygglånet på 3 mkr samt upplupen ränta på 225 tkr 
har återbetalats. Från emissionslikviden avgår emissionskostnader samt kostnader 
för upptagande av brygglån, vilket uppgår till 2 867 tkr. 
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Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet,  
ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer  

som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Kista, den 7 augusti 2020

Mantex AB (publ)

Styrelsen

Uppgifterna i denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.
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Koncernens rapport över totalresultat – sammandrag

TKR
apr–jun 

2020
apr–jun 

2019
jan–jun 

2020
jan–jun 

2019
Helår 
2019

Nettoomsättning 21 289 1 936 6 656 12 692

Övriga rörelseintäkter 15 – 1 955 324 418

Summa 36 289 3 891 6 980 13 110

Rörelsekostnader

Handelsvaror –315 –856 –453 –4 240 –5 340

Övriga externa kostnader –2 521 –3 242 –4 867 –7 500 –12 191

Personalkostnader –580 –1 992 –1 918 –3 727 –6 975

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –60 20 –119 –18 –210

Övriga rörelsekostnader –14 –2 –14 –11 –12

Summa rörelsekostnader –3 490 –6 072 –7 371 –15 496 –24 728

Andel från intresseföretag –124 –2 139 –596 –1 018 –2 555

Rörelseresultat –3 578 –7 922 –4 076 –9 534 –14 173

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader –219 –3 –276 –3 –46

Resultat från finansiella poster –219 –3 –276 –3 –46

Resultat efter finansiella poster –3 797 –7 925 –4 352 –9 537 –14 219

Periodens resultat –3 797 –7 925 –4 352 –9 537 –14 219

Resultat per aktie räknat på resultat  
hänförligt till moderbolagets aktieägare, kr

Resultat per aktie före utspädning –0,14 –0,29 –0,16 –0,34 –0,51

Resultat per aktie efter utspädning –0,13 –0,28 –0,15 –0,33 –0,50

Antal aktier vid periodens slut 27 784 420 27 770 020 27 784 420 27 770 020 27 784 420

Genomsnittligt antal aktier före utspädning 27 784 420 27 770 020 27 784 420 27 770 020 27 777 220

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 28 442 220 28 470 020 28 442 220 28 470 020 28 442 220
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Koncernens balansräkning – sammandrag

TKR
30 jun 
2020

30 jun  
2019

31 dec 
2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Patent 399 579 471

Andelar i intressebolag 298 2 464 894

697 3 043 1 365

Materiella anläggningstillgångar 2 509 2 603 2 556

Inventarier, verktyg och installationer 2 509 2 603 2 556

Summa anläggningstillgångar 3 206 5 646 3 921

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 432 218 432

Kundfordringar – 153 323

Övriga fordringar 1 340 1 793 555

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 804 618 432

Kassa och bank 1 063 3 287 1 657

Summa omsättningstillgångar 3 639 6 069 3 399

SUMMA TILLGÅNGAR 6 845 11 715 7 320

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 946 6 943 6 946

Reservfond 1 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 108 581 107 067 108 581

Balanserat resultat –112 776 –98 557 –98 557

Resultat –4 352 –9 537 –14 219

Summa eget kapital –1 600 5 917 2 752

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 3 050 – 2 050

Summa långfristiga skulder 3 050 – 2 050

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 927 3 347 886

Brygglån 3 000 – –

Övriga skulder 561 1 616 545

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 907 835 1 087

Summa kortfristiga skulder 5 395 5 798 2 518

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 845 11 715 7 320
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Ingående balans 1 jan 2019 6 943 1 107 068 –70 922 –27 842 15 248

Omföring föregående års resultat –27 842 27 842 –

Justering föregående års resultat 207 207

Nyemission 3 26 29

Emissionskostnader 1 487 1 487

Årets resultat –14 219 –14 219

Utgående balans 31 december 2019 6 946 1 108 581 –98 557 –14 219 2 752

Omföring föregående års resultat –14 219 14 219 –

Årets resultat –4 352 –4 352

Utgående balans 30 juni 2020 6 946 1 108 581 –112 776 –4 352 –1 600
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Koncernens kassaflöde

TKR
apr–jun 

2020
apr–jun 

2019
jan–jun 

2020
jan–jun 

2019
Helår 
2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN   

Resultat efter finansiella poster –3 797 –7 924 –4 352 –9 537 –14 173

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 184 2 111 715 1 028 2 719

–3 613 –5 813 –3 637 –8 509 –11 454

Ökning(–)/Minskning(+) av lager – 1 – 2 007 1 792

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –657 249 –834 2 890 4 144

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 78 301 –123 –7 625 –10 915

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –579 551 –957 –2 728 –4 979

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 192 –5 262 –4 594 –11 237 –16 433

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – –440 – –440 –440

Kassaflöde från investeringsverksamheten – –440 – –440 –440

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån 3 500 – 4 000 – 2 050

Nyemission – – – – 1 516

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 500 – 4 000 – 3 566

Periodens kassaflöde –692 –5 702 –594 –11 677 –13 307

Likvida medel vid periodens början 1 755 8 989 1 657 14 964 14 964

Likvida medel vid periodens slut 1 063 3 287 1 063 3 287 1 657

Nyckeltal per kvartal

TKR
Q2 

2020
Q1 

2020
Q4 

2019
Q3 

2019
Q2 

2019
Q1  

2019
Q4 

2018

Orderingång – – – – 489 773 10 992

Nettoomsättning 21 1 915 3 910 2 126 289 6 357 2 638

Rörelseresultat (EBIT) –3 578 –498 –2 180 –2 458 –7 922 –1 613 –9 428

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 192 –402 –2 461 –2 735 –5 262 –5 917 –11 417

Resultat per aktie före utspädning, kr –0,14 –0,02 –0,08 –0,09 –0,29 –0,06 –0,48
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Moderbolagets resultaträkning

TKR
apr–jun 

2020
apr–jun 

2019
jan–jun 

2020
jan–jun 

2019
Helår 
2019

Nettoomsättning 21 290 1 936 6 656 12 692

Övriga rörelseintäkter 15 3 1 955 324 418

Summa 36 293 3 891 6 980 13 110

Rörelsekostnader

Handelsvaror –315 –856 –453 –4 240 –5 340

Övriga externa kostnader –2 521 –3 242 –4 867 –7 500 –12 166

Personalkostnader –580 –1 992 –1 918 –3 727 –6 975

Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar –24 –16 –47 –18 –65

Övriga rörelsekostnader –14 –5 –14 –12 –12

Summa rörelsekostnader –3 454 –6 111 –7 299 –15 497 –24 558

Rörelseresultat –3 418 –5 818 –3 408 –8 517 –11 448

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande kostnader –219 –1 –276 – –46

Resultat från finansiella poster –219 –1 –276 – –46

Resultat efter finansiella poster –3 637 –5 819 –3 684 –8 517 –11 494

Periodens resultat –3 637 –5 819 –3 684 –8 517 –11 494
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Moderbolagets balansräkning

TKR
30 jun 
2020

30 jun  
2019

31 dec 
2019

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Andelar i intressebolag 3 449 3 449 3 449

Andelar i koncernbolag 775 775 775

4 224 4 224 4 224

Materiella anläggningstillgångar 2 509 2 603 2 556

Inventarier, verktyg och installationer 2 509 2 603 2 556

Summa anläggningstillgångar 6 733 6 827 6 780

Omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 432 218 432

Kundfordringar – 153 323

Övriga fordringar 1 340 1 792 555

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 859 618 487

Kassa och bank 1 013 3 237 1 607

Summa omsättningstillgångar 3 644 6 018 3 404

SUMMA TILLGÅNGAR 10 377 12 845 10 184

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 946 6 943 6 946

Reservfond 1 1 1

Fritt eget kapital

Överkursfond 108 581 107 068 108 581

Balanserat resultat –109 912 –98 418 –98 418

Resultat –3 684 –8 517 –11 494

Summa eget kapital 1 932 7 077 5 616

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder 3 050 – 2 050

Summa kortfristiga skulder 3 050 – 2 050

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 927 3 347 886

Brygglån 3 000 – –

Övriga skulder 561 1 616 545

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 907 805 1 087

Summa kortfristiga skulder 5 395 5 768 2 518

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 377 12 845 10 184
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Moderbolagets rapport över förändring i eget kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

TKR Aktiekapital Reservfond
Överkurs-

fond
Balanserat 

resultat Resultat
Summa eget 

kapital

Utgående balans 31 december 2018 6 943 1 107 068 –70 922 –27 496 15 594

Omföring föregående års resultat –27 496 27 496 –

Nyemission 3 26 29

Emissionskostnader 1 487  1 487

Årets resultat –11 494 –11 494

Utgående balans 31 december 2019 6 946 1 108 581 –98 418 –11 494 5 616

Omföring föregående års resultat –11 494 11 494 –

Periodens resultat –3 684 –3 684

Utgående balans 30 juni 2020 6 946 1 108 581 –109 912 –3 684 1 932
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Moderbolagets kassaflöde

TKR
apr–jun 

2020
apr–jun 

2019
jan–jun 

2020
jan–jun 

2019
Helår 
2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster –3 637 –5 819 –3 684 –8 517 –11 448

Justering för poster som inte påverkar kassaflödet, m m 24 16 47 18 65

–3 613 –5 803 –3 637 –8 499 –11 383

Ökning(–)/Minskning(+) av lager – – – 2 006 1 792

Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar –657 213 –834 2 891 4 036

Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder 78 328 –123 –7 635 –10 878

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital –579 541 –957 –2 738 –5 050

Kassaflöde från den löpande verksamheten –4 192 –5 262 –4 594 –11 237 –16 433

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar – –440 – –440 –440

Kassaflöde från investeringsverksamheten – –440 – –440 –440

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Lån 3 500 – 4 000 – 2 050

Nyemission – – – – 1 516

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3 500 – 4 000 – 3 566

Periodens kassaflöde –692 –5 702 –594 –11 677 –13 307

Likvida medel vid periodens början 1 705 8 939 1 607 14 914 14 914

Likvida medel vid periodens slut 1 013 3 237 1 013 3 237 1 607
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Finansiell kalender
HÄNDELSE Datum

Delårsrapport kvartal 2 2020 7 augusti 2020

Delårsrapport kvartal 3 2020 6 november 2020

Delårsrapport kvartal 4 2020 5 februari 2021

Kontakter:
Max Gerger, VD
+46 70 560 02 68
max.gerger@mantex.se

Bo Niveman, CFO
+46 709 46 43 80
bo.niveman@mantex.se

Mangold, Certified Adviser
Mobil: +46 7 0627 6769 
Telefon: +46 8 5277 5046 
Adress: Box 55691, 102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2,  
114 34 Stockholm 
Org.nr: 556585-1267
Web: www.mangold.se

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgen
baserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt 
och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energi
innehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och  
förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och  
effektivisera förbränningen i biokraftverk. 

Om Mantex

Mantex AB (publ), organisationsnummer 556550–8537
Torshamnsgatan 28 A, 164 40 Kista, tel 08 477 04 80

www.mantex.se
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