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RIPASSO ENERGY AB I KORTHET 

Ripasso Energy har utvecklat en hybridiserad 
stirlingmotor, baserat på en exklusiv licens 
från Kockums. Bolagets hybridlösning 
möjliggör produktion av elektricitet dygnets 
alla timmar, från sol då den är tillgänglig, 
vilken kan kompletteras med ett stort urval av 
bränslen under de mörka och molniga 
timmarna. Stirlingmotorn har utvecklats för 
skalproduktion i samarbete med 
Sibbhultsverken för att få ner styckkostnaden 
till konkurrenskraftig nivå samt anpassats för 
drift av ett flertal värmekällor som 
koncentrerad solvärme och förbränning av de 
flesta gaser och flytande bränslen. 
Slutprodukten är en motor som kan leverera 
elförsörjning dygnet runt med högsta möjliga 
förnybara innehåll och så hög 
bränslekonverteringsgrad att den 
kostnadsmässigt står sig väl för både större 

installationer, som försörjer ett nationellt elnät 
samt mindre anläggningar för privata kunder 
inom exempelvis gruvindustrin. Bolagets 
hybridlösning förväntas vara eftertraktad på 
den stora och växande marknaden för 
förnyelsebar energi eftersom den, till skillnad 
från befintlig teknologi, kan leverera elektricitet 
till ett konkurrenskraftigt pris även när solen 
inte lyser eller vinden inte blåser. 

Ripasso Energy AB (publ) har sitt säte i 
Göteborg. Bolaget godkändes i november 
2016 för listning av Bolagets aktier och dessa 
handlas på NGM Nordic MTF under 
kortnamnet RISE MTF. Aktieägare, övriga 
aktörer på aktiemarknaden och allmänheten 
kan kostnadsfritt prenumerera på Bolagets 
pressmeddelanden och ekonomiska rapporter 
som distribueras via Cision. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER JANUARI-JUNI 2017  

▪ Tecknat avtal om bolagets första 
kommersiella order med Horizon S.R.L. i 
Italien. Anläggningen kommer att levereras 
Q1 2018. 

▪ Påbörjat installation av en 
demonstrationsanläggning vid universitetet i 
Palermo. Installationen förväntas var klar och 
anläggningen tagen i drift under oktober 2018 

▪ Lämnat in patentansökningar för 
patentskydd av bolagets 
hybridiseringslösning. 

  

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 

▪ Ingått en principöverenskommelse med bolagets största och tredje största ägare, som äger 
aktier motsvarande 52,9% av aktierna i bolaget, avseende finansiering genom emission av 
konvertibler för ett sammanlagt belopp om 25 Mkr. Dessa ägare har i principöverenskommelsen 
åtagit sig att garantera emissionen till 100 %. Emissionen kommer att genomföras under Q4 
2017. 

 

FÖRSTA HALVÅRET 2017 I SAMMANDRAG

▪ Intäkterna uppgår till 15 510 kkr (12 979 
Kkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat 
arbete för egen räkning med 15 257 Kkr (12 
448 Kkr). 

▪ Vid periodens utgång uppgår de aktiverade 
utvecklingskostnaderna till 201 431 Kkr (178 
021 Kkr). 

▪ Resultat efter finansiella poster redovisas 
med -1 725 Kkr (-2 509 Kkr). Det negativa 
resultatet är till stor del hänförligt till övriga 
externa kostnader och personalkostnader. 

▪ Kassaflödet uppgick till –16 796 Kkr (4 142 
Kkr). 

▪ Resultat per aktie uppgår till –0,028 kr  
(-0,050 kr). Motsvarande resultat per aktie 
efter hänsyn tagen till utspädning av 
befintliga teckningsoptioner uppgår till –
0,026 kr (-0,046 kr). 

▪ Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 
208 124 Kkr (181 099 Kkr). 
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VD HAR ORDET  
 

 

Första halvåret 2017 har varit händelserikt och 
har i stora drag inneburit att bolaget har 
åstadkommit eller överträffat det vi hade 
planerat för halvårsslutet. Den mest väsentliga 
händelsen är naturligtvis att vi under maj 
tecknade en order på vår första kommersiella 
anläggning att levereras till Horizon under det 
första kvartalet 2018. Anläggningen är på tre 
enheter vilket motsvarar 99 kW och inkluderar 
hybridiseringsfunktionaliteten. Denna 
beställning är ett historiskt genombrott för 
bolaget och innebär att vi kommer att ha en 
första kommersiell anläggning i drift inom 
mindre än ett år, vilket är en mycket viktig 
referens för vår teknologi. 

Under mars månad lämnades tre 
patentansökningar, avseende hybridiseringen 
av vår stirlingmotor, in till det europeiska 
patentverket (EPO). Den initiala responsen från 
EPO har varit positiv och vår bedömning är att 
patenten kommer att godkännas. Resultatet 
av dessa tre patent är ett omfattade skydd 
som vi bedömer säkerställer ensamrätten till 
det unika i vår produkt. Dessa patent, 
kombinerat med vår licens från Kockums, gör 
det svårt och dyrbart, för en konkurrent, att 
komma i närheten av de prestanda Ripassos 
hybridiserade stirlingmotor kan leverera. 

Utvecklingen av kommersiella projekt 
fortskrider i Italien och vi har mycket goda 
möjligheter att vara i mål med projekt som 
möjliggör en beställning om 100 enheter under 
hösten 2017 i enlighet med vår plan. Under 
början av hösten förväntas också de italienska 
myndigheterna publicera sina direktiv för 

förutsättningar och tariffer för förnyelsebar 
energi som skall gälla för de följande 5 åren.  

Vi har också arbetat intensivt med vårt projekt 
för en demoanläggning vid universitetet i 
Palermo. Byggstarten blev tyvärr senarelagd 
eftersom tillståndsprocessen drog ut på tiden, 
men i början av juni var äntligen alla tillstånd 
klara och vi kunde sätta spaden i marken och 
komma igång med byggnationen.  
 

 

Arbetet har därefter löpt på enligt plan och vi 
räknar med att driftstagningen startar under 
september och att anläggningen är klar och 
levererad under oktober. 

Bolaget har ingått en principöverenskommelse 
med bolagets största och tredje största ägare, 
som förbundit sig att garantera en emission av 
konvertibler för ett sammanlagt belopp om 25 
mkr. Denna utökade finansiering gör att vi 
med god marginal kan driva bolaget framåt 
och nå våra försäljningsmål på Sicilien. Vår 
kapitalförsörjning är tryggad till slutet av juni 
2018 med utrymme för att utvidga 
verksamheten med ytterligare ett 
affärsområde. 

  

 

 

Gunnar Larsson 
Verkställande direktör 
Ripasso Energy AB (publ) 
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Resultaträkning 
 

    

Belopp i kkr 
2017-01-01 
2017-06-30 

2016-01-01 
2016-06-30 

2016-01-01 
2016-12-31 

    

Rörelsens Intäkter    

Nettoomsättning 
- 

 
517 517 

Aktiverat arbete för egen räkning (*) 15 257 12 448 20 601 

Övriga rörelseintäkter 253 14 153 

Summa intäkter 15 510 12 979 21 271 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter -9 986 -7 406 -12 541 

Övriga externa kostnader -3 257 - 3 250 -8 572 

Personalkostnader -3 943 -4 778 -8 080 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -30 -188 -256 

Övriga rörelsekostnader -19 134 - 

Summa kostnader -17 235 -15 488 -29 449 

Rörelseresultat -1 725 -2 509 -8 178 

    

Resultat från finansiella poster    

Ränteintäkter och liknande resultatposter - - 1 

Räntekostnader och liknande resultatposter - - - 

Resultat efter finansiella poster -1 725 -2 509 -8 177 

Resultat före skatt -1 725 -2 509 -8 177 

    

Skatt på periodens resultat    

Periodens resultat -1 725 -2 509 -8 177 

 

(*) Bolagets årsredovisning för 2016 anpassades till kraven som gäller för stora företag inom K3-regelverket, vilket innebär att 
bolagets kostnadsposter bruttoredovisas i resultaträkningen. Aktiverade kostnader redovisas därmed som en särskild 
intäktspost. Motsvarande justering har gjorts på jämförelsesiffrorna för första halvåret 2016. 
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Balansräkning 

    

Belopp i kkr 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Anläggningstillgångar    

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  201 431 178 021 186 194 

Summa 201 431 178 021 186 194 
    

Materiella anläggningstillgångar    

Inventarier, verktyg och installationer 184 171 103 

Summa 184 171 103 
    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0 

Summa 0 0 0 

    

Summa anläggningstillgångar 201 615 178 192 186 297 
    

Omsättningstillgångar    

Varulager mm    

Varor under tillverkning 2 782 1 387 1 465 

Summa 2 782 1 387 1 465 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar - 445 - 

Aktuell skattefordran 360 360 233 

Övriga fordringar 1 667 949 538 

Förutbetalda kostnader  113 138 182 

Summa 2 140 1 892 953 
    

Kassa och bank 10 543 5 380 27 339 

Summa omsättningstillgångar 15 465 8 659 29 757 

SUMMA TILLGÅNGAR 217 080 186 851 216 054 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 
  

 

Belopp i kkr 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 

    

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital (61 157 709 aktier) 612 523 612 

Fond för utvecklingsavgifter 37 403 12 448 20 601 

Summa 38 015 12 971 21 213 
    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 208 175 129 331 208 175 

Balanserat resultat -36 341 41 306 -11 362 

Årets resultat -1 725 -2 509 -8 177 

Summa 170 109 168 128 188 636 

Summa eget kapital 208 124 181 099 209 849 
    

Kortfristiga skulder    

Förskott från kunder 2 375 2 070 2 070 

Leverantörsskulder 3 450 1 504 2 297 

Övriga kortfristiga skulder 122 160 102 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 009 2 018 1 736 

Summa 8 956 5 752 6 205 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 217 080 186 851 216 054 
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Kassaflödesanalys 

    

Belopp i kkr 
2017-01-01 
2017-06-30 

2016-01-01 
2016-06-30 

2016-01-01 
2016-12-31 

    

Den löpande verksamheten     

Resultat efter finansiella poster -1 725 -2 509 -8 177 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. 30 188 256 

Summa -1 695 -2 321 -7 921 

Betald inkomstskatt - -127 - 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -1 695 -2 448 -7 921 

förändringar av rörelsekapital    

     

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -1 316 -234 -312 

Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -1 187 59 871 

Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 2 750 -25 943 -4 498 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 448 -28 566 -11 860 

     

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -15 237 -12 449 -20 621 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -111   

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 348 -12 449 -20 621 

     

Finansieringsverksamheten    

Nyemission - 53 650 88 067 

Erhållna aktieägartillskott - 36 36 

Amortering av lån - -8 529 -29 521 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 45 157 58 582 

Periodens kassaflöde -16 796 4 142 26 101 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN 27 339 1 238 1 238 

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT 10 543 5 380 27 339 
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Nyckeltal 

    

Belopp i kkr 
2017-01-01 
2017-06-30 

2016-01-01 
2016-06-30 

2016-01-01 
2016-12-31 

    

Lönsamhet    

Rörelseintäkter 15 510 12 979 21 271 

Rörelseresultat                -1 725 -2 509 -8 177 

Rörelseresultat efter skatt -1 725 -2 509 -8 177 

Avkastning på eget kapital i % -0,8 -1,4 -4 
    

Kapitalstruktur    

Soliditet i % 96 97 97 

Kassalikviditet i % 142 126 456 

Vägt genomsnitt av utestående aktier 61 157 709 50 433 770 (**) 53 111 177 

Potentiella aktier hänförliga till utestående optioner (*) 4 640 000 4 640 000 (**) 4 640 000 

Antal aktieägare (*) 4 360 12 3 268 

Resultat per aktie i kr -0,028 -0,050 (**) -0,15 

Resultat per aktie efter utspädning i kr -0,026 -0,046 (**) -0,14 

Utdelning per aktie - - - 
    

Personal    

Medeltal anställda 7 10 9 

Personalkostnader 3 943 4 778 8 080 
    

(*) Per Balansdagen 
(**) Efter omräkning till split genomförd 2016-08-23 

KOMMENTARER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING 
 

Ställning och resultat 
Bolagets intäkter uppgår till 15 510 Kkr (12 979 Kkr) och utgörs i huvudsak av aktiverat arbete för 
egen räkning med 15 257 Kkr (12 448 Kkr). Nettoomsättningen uppgår till 0 Kkr (517 Kkr) och resultat 
efter finansiella poster redovisas med -1 725 Kkr (-2 509 Kkr). Det negativa resultatet är till stor del 
hänförligt till övriga externa kostnader och personalkostnader. Av personalkostnaderna har 3 131 Kkr 
(3 950 Kkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Vid periodens utgång uppgår de aktiverade 
utvecklingskostnaderna till 201 431 Kkr (178 021 Kkr). 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets kassaflöde uppgår till -16 796 Kkr (4 142 Kkr). De likvida medlen uppgick på balansdagen 
till 10 543 Kkr (5 380 Kkr). Det negativa kassaflödet är till stor del hänförligt till kostnader för 
produktutveckling, vilka har aktiverats. 

Förändringar i eget kapital 
Bolagets egna kapital uppgick på balansdagen till 208 124 Kkr (181 099 Kkr). Under perioden har 
sammanlagt -1 725 Kkr vilket är periodens resultat, minskat bolagets egna kapital. På balansdagen 
finns 61 157 709 utestående aktier med ett kvotvärde om 0,01 kr. 
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FINANSIELL KALENDER 
 Bokslutskommuniké för 2017 publiceras 

den 14 februari 2018 
 Årsredovisning för 2017 publiceras den 26 

mars 2018 
 Årsstämma avhålles den 27 april 2018 
 Halvårsrapport för det första halvåret 2018 

publiceras den 14 augusti 2018 

REDOVISNINGSPRINCIPER 
Delårsrapporten har upprättats i enlighet med 
Årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3). För mer utförliga 

principer hänvisas till bolagets årsredovisning 
för räkenskapsåret 2016. 

RISKER 
Bolagets verksamhet består huvudsakligen i 
att ta fram och kommersialisera ny teknologi. 
Bolagets utveckling är därigenom förknippad 
med tekniska, finansiella och regulatoriska 
risker. 
För mer utförlig information kring bolagets 
risker hänvisas till bolagets årsredovisning för 
2016. Årsredovisningen finns tillgänglig på 
bolagets hemsida. 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för revision.  

 

Göteborg den 14 augusti, 2017 

 

 

Sven Sahle 
Styrelseordförande 

Andreas Ahlström 
Styrelseledamot 

  
  
 
 

 

  
  
Johan Ekesiöö 
Styrelseledamot 

Ulf Gundemark 
Styrelseledamot 
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NYCKELTALSDEFINITIONER 
 

Rörelseintäkter Samtliga intäkter inklusive aktiverat arbete för egen räkning. 

Rörelseresultat Resultat efter avskrivningar. 

Rörelseresultat efter skatt Resultat efter skatt. 

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt i förhållande till eget kapital. 

Soliditet 
Totalt eget kapital / Totala tillgångar. Med totalt Eget kapital 
avses beskattat eget kapital med tillägg för 78 % av 
obeskattade reserver. 

Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager dividerat med 
kortfristiga skulder inklusive föreslagen utdelning. 

Vägt genomsnitt av utestående aktier 
Utestående aktier vid periodens början justerat med 
nyemitterade aktier under perioden multiplicerat med 
tidvägningsfaktor. 

Potentiella aktier hänförliga till utestående 
optioner 

Utestående optioner vid periodens slut omräknat till 
potentiella aktier. 

Resultat per aktie 
Beräknat årets resultat dividerat med vägt genomsnitt av 
utestående aktier. 

Resultat per aktie efter utspädning 
Beräknat årets resultat dividerat med vägt genomsnitt av 
utestående aktier och potentiella aktier hänförliga till 
utestående optioner. 

Utdelning per aktie Beslutad utdelning per berättigad aktie. 

Medelantalet anställda Genomsnitt antal anställda under perioden. 

Personalkostnader 
Personalkostnader under perioden inkluderande löner, 
andra ersättningar och sociala kostnader. 

 

KONTAKT 

 
Gunnar Larsson, VD, gunnar.larsson@ripassoenergy.com 

Ripasso Energy AB huvudkontor: +46 (0)722-32 39 01 

Denna information är sådan information som Ripasso Energy AB är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående 
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2017 kl. 13:00 CET. 

 
 

Ripasso Energy AB (Publ) 
 
Gruvgatan 35B 
421 30 Västra Frölunda 
Org.nr. 556760-6602 
ir@ripassoenergy.com 
www.ripassoenergy.com 
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