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Pilum vässar marknadsorganisationen
Sammanfattning av perioden januari - september 2014
Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 89,1 (110,4) Mkr.
Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -12,3 (4,5)
Mkr.
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -12,7 (4,0) Mkr.
Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick
till –18,4 (-2,1) Mkr.
Resultatet påverkas med -13 Mkr för resultat från avyttrad verksamhet,
engångskostnader och kostnaden för nedskrivningar av samtliga fordringar
relaterade till konkursen i WTC – Macro Polyproject AB. Bolaget var tidigare
dotterbolag till Pilum och försäljningen slutfördes i februari 2014. Den nya
ägaren begärde bolaget i konkurs i maj 2014.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -3,37 (1,89) kr.
I februari avslutade Pilum framgångsrikt en nyemission som tillförde bolaget 21
Mkr, före emissionskostnader.
Sammanfattning perioden juli – september 2014
Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 40,2 (40,2) Mkr.
Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,3 (3,6) Mkr.
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,4 (3,4) Mkr.
Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick
till -0,4 (0,1) Mkr.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,10 (1,64) kr.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Under kvartalet etablerades en ny marknadsorganisation för Pilum
Envipower. Den är uppdelad i tre regioner där chefen för varje region har
fått ett tydligt resultat- och marknadsansvar. Vi har också förstärkt
koncernens gemensamma säljteam med en erfaren teknisk säljare. Vi ser
förbättrade förutsättningar på marknaden med ett växande antal
offertförfrågningar.
Strategisk order avseende en stor sinterfilteranläggning till SSABs masugn i
Luleå uppgående till ca 68 Mkr i juli 2014. Den nya filteranläggningen kommer
innebära minskade utsläpp från masugnen i kombination med en renare luft i
tapphallen. Detta teknikval, som Pilum Industrifilter erbjuder, sätter en ny
utsläppsstandard inom stålindustrin såväl nationellt som internationellt.
Roy Jonebrant, CFO för koncernen, utsågs i juli till vice VD i moderbolaget Pilum
AB med fortsatt ansvar för koncernens ekonomi och bolagsadministration.
Gemensam ledningsgrupp utsågs i juli för dotterbolagen Pilum Industrifilter AB
och Pilum Envipower AB med Christian Baarlid som VD, Anders Danielsson,
service, Joel Jorup, försäljning, Per Bjärkby, teknik och Roy Jonebrant, ekonomi.
Minskning av aktiekapital och sammanläggning av aktier, enligt beslut på
årsstämma i maj 2014, registrerades 30 september med avstämningsdag 2
oktober.
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Väsentliga händelser efter periodens utgång
Tilläggsorder från SSAB om 3,8 Mkr avseende el- och kraftkomponenter.
Å
Pilum har beslutat att tidigarelägga publiceringen av sin bokslutskommuniké till
den 28 januari 2015, från tidigare 19 februari. Syftet är att ge marknaden
uppdaterad information i samband med teckningsperioden för aktier med stöd
av teckningsrättsoptionen som löper 21 januari – 3 februari, se not 1.

Tkr

jul-sep
2014
40 181

jul-sep
2013
40 178

jan-sep
2014
89 064

jan-sep
2013
110 453

jan-dec
2013
137 988

Rörelseresultat kvarvarande verksamheter

-293

3 557

-12 260

4 523

3 940

Resultat efter skatt kvarvarande verksamheter

-418

3 439

-12 708

3 957

3 021

Resultat avyttrad/under avyttring verksamhet

-

-3 348

-5 733

-6 080

-6 312

Nettoomsättning kvarvarande verksamheter

Periodens resultat

-418

91

-18 441

-2 123

-3 291

Soliditet, %

41,5

34,0

41,5

34,0

37,5

Eget kapital per aktie, kr

9,04

18,65

9,04

18,65

18,10
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Kommentar av VD Christian Baarlid
Skärpta utsläppskrav inom EU och företagens egen strävan efter att ligga i framkant
inom hållbar utveckling gynnar Pilums verksamheter. Vår ambition är att på bästa
sätt dra nytta av dessa tillväxtmöjligheter på den nordiska marknaden. Därför har
Å
jag under min första tid som VD lagt stort fokus på att göra Pilum mer
marknadsorienterat och affärsmässigt.
Ett första steg i detta arbete har varit att införa ett ökat resultatfokus. Under
kvartalet etablerades en ny marknadsorganisation för Pilum Envipower. Den är
uppdelad i tre regioner där chefen för varje region har fått ett tydligt resultat- och
marknadsansvar. Vi har också förstärkt koncernens gemensamma säljteam med en
erfaren teknisk säljare.
För att vässa och samordna koncernen ytterligare infördes i juli en gemensam
ledningsgrupp för Pilum Industrifilter och Pilum Envipower bestående av mig själv,
Roy Jonebrant, CFO, Anders Danielsson, service, Joel Jorup, försäljning och Per
Bjärkby, teknik. Fler gemensamma stödfunktioner till dotterbolagen har också
kommit på plats för en effektivare resursanvändning inom koncernen.
Vad gäller resultatet för perioden januari till september redovisar vi en lägre
omsättning jämfört med föregående år. Det beror framförallt på att vi haft en lägre
omsättning inom Pilum Industrifilter. Resultatet för perioden belastas också av de
engångskostnader om 13 Msek som redovisades för årets första sex månader. Att
kostnaderna var av engångskaraktär och att vi nu ser förbättrade förutsättningar på
marknaden med ett växande antal offertförfrågningar gör att jag trots allt ser med
tillförsikt på framtiden.
Det gör givetvis också det faktum att Pilum under kvartalet tecknade en strategisk
order på en stor sinterfilteranläggning till SSAB:s masugn i Luleå. Det är mycket
glädjande att vi tack vare Pilum Industrifilters gedigna processkunnande i
kombination med vårt nära samarbete med producenten Herding GmbH Filtertechnik
i Tyskland fått detta förtroende från SSAB. Det totala ordervärdet uppgår till 71,8
Mkr, inkl tilläggsorder i oktober på 3,8 Mkr, vilket kommer lyfta våra intäkter under
första halvåret 2015.
SSAB-ordern är särskilt intressant ur en teknisk synvinkel eftersom den sätter en ny
utsläppsstandard för stålindustrin såväl nationellt som internationellt. Anläggningen
bygger på den senaste sinterfiltertekniken som kommer att klara en emissionsgräns
på 2mg/Nm3, vilket kan jämföras med att dagens tillståndskrav på 5 mg/Nm3.
Ordern visar på en successiv förändring vad gäller företagens vilja att välja den
senaste tekniken för att minska sina utsläpp och vi märker redan nu av ett positivt
eko bland andra företag.
Vår strategi att fokusera verksamheten på projekt, service och ombyggnationer
inom rökgasrening och stoftavskiljning ligger fast. Vi står väl rustade för att vända
bolagen inom koncernen till en lönsam tillväxt genom att ta tillvara på de
förbättrade förutsättningarna i marknaden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg
att investeringar inom industriell miljövård har långa ledtider. Våra insatser
kommer successivt få resultateffekt.
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Detta är Pilum
Pilum är en ledande kvalitetsleverantör av kompletta system, komponenter och
service inom rening av gas och luft och en erfaren partner och problemlösare Å
inom
industriell miljövård.
Koncernens kunder finns i huvudsak inom industrin och kraftvärmesektorn i Sverige
men även i de övriga nordiska länderna. Kontakterna med kunden är oftast
mångåriga och med en stark relation efter flera genomförda leveranser eller projekt.
Våra produkter och tjänster har långsiktighet och kvalitet till sin utformning.
Pilum erbjuder snabba och säkra leveranser av produkter eller komponenter såväl
som komplexa systemleveranser. Våra medarbetare tillför projekten unik kompetens
och utvecklar optimala lösningar i nära samarbete med kunden.
Komplexiteten i kundens behov - ibland genom nya miljö- och myndighetskrav eller
effektivisering av verksamheten - möter Pilum genom ett systematiskt processarbete
i steg som ger kunden möjlighet att påverka processen.
Pilumkoncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs i dotterbolagen Pilum
Industrifilter AB och Pilum Envipower AB.
Aktierna i Pilum handlas på NASDAQ OMX First North Premier.

Marknad
Marknaden för produkter och processer inom industriell miljövård fortsätter
långsiktigt att växa till följd av rådande och framtida skärpta miljökrav. Ett nytt EUdirektiv som ställer strängare krav på utsläppsnivåerna från industrianläggningar
kommer sannolikt att medföra kraftigt ökade investeringar de närmaste åren inom
Pilums marknadssegment. Dessutom identifieras en fortsatt god tillväxt inom
marknadssegmentet för kraftvärmeproduktion som baseras på biobränslen. Inom
detta segment förväntas tillväxten vara positiv en bra bit in på 2020-talet på den
svenska marknaden.
Strategi
Pilumkoncernen har de senaste åren genomfört en strategiförändring med mål att
renodla verksamheten och fokusera på systemleveranser och tekniska tjänster
inom rening av gas och luft samt eftermarknad och service. Försäljningen under
2014 av Pilum Polyproject AB, under 2013 av Hyheat AB och under 2012 av Pilum
Technologies AB har varit ett led i renodlingen. Genom fokusering på verksamheter
med goda tillväxtmöjligheter, i kombination med en ökad marknadsnärvaro, får
Pilumkoncernen den struktur och de verktyg som krävs för lönsam tillväxt.

Finansiell information
Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom
belopp avseende Finansiell ställning och likviditet, där belopp vid utgången av
föregående år avses.
För koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, blev resultatet efter skatt för årets
första nio månader –18,4 (-2,1) Mkr. Resultatförsämringen är främst hänförlig till
engångskostnader med 3,0 Mkr, borgensåtaganden och nedskrivningar av fordringar
relaterade till konkursen i WTC - Macro Polyproject AB med 4,3 Mkr samt resultat
från avyttrad verksamhet med 5,7 Mkr, totalt 13,0 Mkr.

4

Pilum AB (publ)

Delårsrapport januari-september 2014

Kvarvarande verksamheter
Resultatet efter skatt för den kvarvarande verksamheten uppgick till -12,7, (4,0)
Mkr under årets första nio månader.
Å
SEGMENT
Anläggning - Pilum Industrifilter AB
Bolagets verksamhet omfattar större projekt. Omsättningen under
niomånadersperioden uppgick till 25,8 (64,9) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -2,4
(3,6) Mkr. Resultatförsämringen jämfört med föregående år kan huvudsakligen
hänföras till kostnader för nedskrivningar av samtliga fordringar med 2,4 Mkr från
konkursen i WTC – Macro Polyproject AB. Vid utgången av rapportperioden uppgick
orderstocken till 66,6 (19,3) Mkr. Orderingång under perioden jan-sep uppgår till
73,0 (3,1) Mkr.
Under juli 2014 tecknades en order avseende en stor sinterfilteranläggning till SSABs
masugn i Luleå uppgående till ca 68 Mkr.
Service - Pilum Envipower AB
Bolagets verksamhet omfattar mindre projekt och servicearbeten. Under årets första
nio månader uppgick omsättningen till 66,0 (50,5) Mkr och rörelseresultatet uppgick
till 1,7 (0,4) Mkr. Vid utgången av rapportperioden uppgick orderstocken till 17,5
(29,5) Mkr. Orderingång under perioden jan-sep uppgår till 75,8 (59,9) Mkr.

Övrigt
Pilum AB
Moderbolag inom koncernen. Redovisas separat.
Strömfors 1:3 Norrköping AB
Detta bolag bildades 2014 och äger en fastighet i Strömfors som hyrs ut till
Polyproject Environment AB som har förvärvat verksamheten från konkursboet WTCMacro Polyproject AB. Under årets första nio månader uppgick omsättningen till 0,5
Mkr och rörelseresultatet uppgick till -0,08 Mkr.

Pilum Engineering AB
Vilande bolag.
Avyttrade verksamheter
Pilum Polyproject AB
Under perioden januari – februari 2014 uppgick totala intäkter till 6,2 Mkr att
jämföras med 18,6 Mkr för perioden januari – mars 2013. Rörelseresultatet för
januari – februari 2014 uppgick till -77 Tkr att jämföras med -2,8 Mkr för perioden
januari – mars 2013.
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Den 30 december 2013 avyttrades samtliga aktier i Pilum Polyproject AB till WTC
Macro Galvano s.r.o. med säte i Nitra, Slovakien. Avyttringen av bolaget slutfördes
28 februari 2014. De nya ägarna ansökte om konkurs den 7 maj 2014.
Pilum Technologies AB

Å

Bolaget avyttrades i december 2012.

Koncernens finansiella ställning och likviditet
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar till 8,0 (13,8) Mkr. Omsättningstillgångarna uppgick till 41,9 (25,4 exkl
tillgångar under avyttring) Mkr, de kortfristiga skulderna till 50,9 (33,1 exkl skulder
under avyttring) Mkr. Kortfristiga lån har upptagits med 5,2 Mkr. Det totala
kassaflödet uppgick till -7,8 (10,4) Mkr. Soliditeten uppgick till 41,5 (37,5)%. Eget
kapital uppgick till 37,9 (38,1) Mkr, motsvarande 9,04 (18,10) kr per aktie.
Nyemission
Genom nyemission under februari 2014 nyemitterades 209 538 887 aktier och
antalet aktier i Pilum ökade till 419 077 774 stycken medan aktiekapitalet ökade
med 20 953 888,70 kr till 41 907 777,40 kr. Bolaget tillfördes 21,0 Mkr före
emissionskostnader. Därutöver nyemitterades 104 769 444 teckningsoptioner av
serie TO:2 med anledning av nyemissionen som, vid fullt utnyttjande kan komma att
öka aktiekapitalet med ytterligare 10 476 944,35 kr.
Likviditet
Styrelsen gör bedömningen att efter genomförda omstruktureringar, genomförd
nyemission februari 2014 och under prognosticerad marknadsutveckling kommer
koncernen att disponera likvida medel som är tillräckliga för att säkerställa
koncernens drift för de kommande 12 månaderna. I den av företagsledningen
upprättade prognosen över bolagets kapitalbehov ingår att de utgivna optionerna
som ger rätt till teckning av aktier i bolaget blir fullt utnyttjade i februari 2015. Det
kan dock inte uteslutas att full teckning av aktier inte kommer att ske eller att
ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt, förändring av verksamhet
samt drastiskt försämrade marknadsförutsättningar.

Utdelning och årsstämma
Pilum AB höll årsstämma den 8 maj 2014 i Stockholm. Årsstämman fastställde att
ingen utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2013. Vidare beslutades
om minskning av bolagets aktiekapital med 31 933 728,04 kronor från
41 907 777,30 kronor till 9 974 049,26 kronor, för avsättning till fri fond. Det
beslutades att minskningen av aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av
aktier. Vidare beslutades om minskning av antalet aktier i bolaget genom
sammanläggning 100:1, vilket innebär att hundra (100) aktier läggs samman till en
(1) aktie. Registrering genomfördes den 30 september 2014.

Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen
för perioden uppgick till 14,7 (39,5) Mkr. Anledningen till omsättningsskillnaden är
att moderbolaget gått in som kontraktspart i ett externt projekt, vilket resulterat i
genomfakturering mellan dotterbolag och moderbolag, vilken under perioden
uppgick till 13,9 (34,2)Mkr. Övrig omsättning består av fakturering av ”management
fee” till dotterbolagen.
Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -13,0 (-3,0) Mkr. Årets resultat
belastas med engångskostnader och nedskrivningar av fordringar om totalt 4,8 Mkr.
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Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår till 40,2 (43,0) Mkr. Soliditeten uppgick till
57,1 (61,2)%.

Övrig information

Å

Medarbetare
Pilum grundades 2005 och har verksamhet i Borås, Enköping, Gävle, Kungsbacka,
Skellefteå, Stockholm och Sundsvall. Antalet anställda per den 30 september var 44
(85) personer.

Transaktioner med närstående
Inga.

Löner och ersättningar
Arvode till styrelsen utgår med av stämman fastställda arvoden. Verkställande
direktörens lön och andra anställningsvillkor förhandlas med styrelsens ordförande
varefter styrelsen informeras. För övriga ledande befattningshavare har styrelsens
ordförande informerats innan beslut.
Bolagets tidigare VD Leif Lindberg lämnade bolaget under juni månad 2014. Ett
avgångsvederlag har reserverats och belastat resultatet under kvartal 2, 2014 med
2,7 Mkr. Utbetalningen skall fördelas under juli 2014 - augusti 2015.

Riskfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer som inkluderar projektrelaterade
risker och finansiella risker finns utförligt beskrivna i Årsredovisningen för 2013.

Redovisningsprinciper
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med International Financial Reporting
Standards, IFRS. Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med IAS 34,
Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är
upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för Finansiell Rapportering,
RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Delårsrapporten är liksom tidigare
rapporter upprättad i enlighet med fortlevnadsprincipen. Delårsrapporten har
upprättats i enlighet med de redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som
framgår av årsredovisningen för 2013.
Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft den 1 januari 2014 har inte medfört
någon effekt på Pilum ABs finansiella rapport för niomånadersperioden.
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Intygande
Styrelsen och den verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger
en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och
resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och
Å
de företag som ingår i koncernen kan bedömas stå inför.
Alla framåtriktade uttalanden i denna rapport baseras på bolagets bästa bedömning
vid tidpunkten för rapporten. Sådana uttalanden innehåller som alla
framtidsbedömningar risker och osäkerheter som kan innebära att verkligt utfall blir
annorlunda.

Borås den 6 november 2014
Pilum AB (publ)
Per-Ove Jönsson
Styrelseordförande

Christian Baarlid
VD

Johan Hernmarck
Styrelseledamot

Anne Årneby
Styrelseledamot

Marianne Lilja Wittbom
Styrelseledamot

Gunnar Andersson
Styrelseledamot
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Revisors granskningsrapport
Inledning

Å
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Pilum AB (publ) per
den 30 september 2014 och för den niomånadersperiod som slutade per detta
datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport
grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standards on
Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell
delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består
av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella
frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra
översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning
och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som
en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som
vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en
sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle
kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad
på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats
grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några
omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt
väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.
Upplysningar av särskild betydelse
Vi vill fästa uppmärksamheten på vad som anges i delårsrapporten avseende
redovisningsprinciper om att delårsrapporten har upprättats under antagande om
fortsatt drift. Som framgår av delårsrapporten så är bolagets kapitalbehov avhängigt
av att de utgivna optionerna som ger rätt till teckning av aktier i bolaget blir fullt
utnyttjade i februari 2015 för att säkerställa koncernens drift för de kommande 12
månaderna. Vid tidpunkten för undertecknandet av denna granskningsrapport
föreligger inte samtliga förutsättningar för säkerställande av bolagets finansiering.
Detta förhållande tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda
till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta sin verksamhet.

Malmö den 6 november 2014
Deloitte AB

Elna Lembrér Åström
Auktoriserad revisor
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING KONCERN
(KVARVARANDE VERKSAMHETER)
Tkr

Å

Koncern

2014-07-01
2014-09-30

2013-07-01
2013-09-30

2014-01-01
2014-09-30

2013-01-01
2013-09-30

40 181

40 178

89 064

110 453

113

298

145

477

40 294

40 476

89 209

110 930

-40 385

-36 966

-100 898

-105 715

-202

-43

-571

-542

-293

90
3 557

-12 260

-150
4 523

1

-

4
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Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

Rörelsens kostnader
Materialkostnader, personalkostnader samt övriga
rörelsekostnader
Avskrivningar materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Resultat vid avyttring av intresseföretag
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande poster
Räntekostnader och liknande poster

-126

-131

-452

-694

Resultat efter finansiella poster

-418

3 426

-12 708

3 838

0

13

-418

3 439

Skatt
Periodens resultat Kvarvarande verksamheter
Resultat avyttrad verksamhet, not 3, 4

0
-12 708

119
3 957

-

-3 348

-5 733

-6 080

PERIODENS RESULTAT

-418

91

-18 441

-2 123

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

0

0

0

0

PERIODENS TOTALRESULTAT

-418

91

-18 441

-2 123

Resultat per aktie Kvarvarande verksamhet, (kr/aktie)

-0,10

1,64

-3,37

1,89

Resultat per aktie före utspädning (kr/aktie)

-0,10

0,04

-4,89

-1,01

Resultat per aktie efter utspädning (kr/aktie)

-0,10

0,04

-4,89

-1,01

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental)*

4 191

2 095

3 772

2 095

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental)*

4 191

2 095

3 772

2 095

Antalet aktier periodens utgång (tusental)*

4 191

2 095

4 191

2 095

*) Antalet aktier omräknade efter sammanläggning 100:1, sept 2014
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERN

Tkr

Koncern
2013-09-30

2014-09-30

Goodwill

Å

38 224

Andra immateriella anläggningstillgångar

38 224

2013-12-31
38 224

168

228

213

Materiella anläggningstillgångar

6 385

1 147

1 003

Uppskjuten skattefordran

4 598

4 598

4 598

0

104

76

728

1 048

1 153

33 263

16 007

10 381

Övrig finansiell anläggningstillgång
Varulager m m
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
Summa
Tillgångar till försäljning
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga räntebärande skulder
Långfristiga skulder ,ej räntebärande

7 969

10 442

13 842

91 335

71 798

69 490

0

43 101

32 117

91 335

114 899

101 607

37 872

39 088

38 070

1 068

1 634

1 521

0

42

0

1 429

4 500

3 000

0

1 200

0

10 215

5 001

5 001

5 870

2 635

2 549

Leverantörsskulder

17 978

17 817

9 060

Övriga kortfristiga skulder

16 903

11 844

16 521

91 335

83 761

75 722

0

31 138

25 885

91 335

114 899

101 607

Kortfristiga räntebärande skulder
Förskott från kunder

Summa
Skulder knutna till tillgångar under försäljning
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERN
Tkr
Eget kapital 2012-12-31
Nyemission

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet kap.

Balanserat
Resultat

Totalt

9 524

129 019

-97 332

41 211

11 429

-11 429
-2 123

-2 123

-99 455

39 088

Periodens totalresultat
Eget kapital 2013-09-30

20 953

Erhållna optionspremier

117 590
150

Periodens totalresultat
Eget kapital 2013-12-31
Nyemission

20 953

117 740

-1 168

-1 168

-100 623

38 070

-31 932

20 953
-2 710

-2 710

31 932

0

Periodens totalresultat
Eget kapital 2014-09-30

150

20 953

Emissionskostnader
Nedsättning aktiekapital

0

9 974

146 962

-18 441

-18 441

-119 064

37 872
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG KONCERN
2014-01-01
2014-09-30

2013-01-01
2013-09-30

2013-01-01
2013-12-31

-18 441

** -2 222

-3 169

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet

-13 701

-3 290

-3 612

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-14 117

3 613

7 839

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-182

-2 990

-2 492

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

6 479

7 880

5 022

Periodens kassaflöde

-7 820

8 503

10 369

Likvida medel vid periodens början

15 789

5 420

5 420

7 969

13 923

15 789

-

3 481

1 947

2014-01-01
2014-09-30
-12,3

2013-01-01
2013-09-30
4,1

2013-01-01
2013-12-31
2,8

Vinstmarginal(kvarvarande), %

-12,8

3,5

2,2

Räntabilitet på eget kapital, %

Tkr
Resultat efter finansiella poster

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT
Varav likvida medel hänförliga till verksamhet under
avyttring

Å

**Avser koncernens totala resultat efter finansiella poster
NYCKELTAL KONCERN
(KVARVARANDE VERKSAMHETER)
Rörelsemarginal (kvarvarande), %

-33,5

-5,3

7,6

Eget kapital, Mkr

37,9

39,1

38,1

Soliditet, %

41,5

34,0

37,5

0,3

0,2

0,2

41,5

34,0

37,4

58

85

80

Skuldsättningsgrad, ggr
Andel riskbärande kapital, %
Medelantal anställda
Res per aktie efter skatt, kr*

-3,37

1,89

1,57

9,04

18,65

18,10

3 771 700

2 095 389

2 047 766

0

0

0

4 190 728

2 095 389

2 095 389

Eget kapital per aktie, kr*
Genomsnittligt antal aktier*
Föreslagen utdelning per aktie, kr
Aktier vid periodens utgång*

*) Antalet aktier omräknade efter sammanläggning 100:1, sept 2014
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAG
Moderbolag
Tkr
Nettoomsättning

2014-07-01
2014-09-30
3 872

2013-07-01
2013-09-30
2 572

2014-01-01
2014-09-30
14 678

2013-01-01
2013-09-30
39 519

Å
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-3 549

-35

-13 900

-34 353

Övriga externa kostnader

-1 214

-2 590

-6 449

-6 286

Personalkostnader

-1 041

-307

-6 714

-1 065

-28
-1 960

-10
-370

-61
-12 446

-33
-2 218

Avskrivning anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

62

-

154

2

-192

-214

-685

-630

Resultat avyttring intressebolag

-

39

-

-150

Resultat efter finansiella poster

-2 090

-545

-12 977

-2 996

-

-

-

-

-2 090

-545

-12 977

-2 996

Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt
PERIODENS RESULTAT
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
PERIODENS TOTALRESULTAT

0

0

0

0

-2 090

-545

-12 977

-2 996

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET I SAMMANDRAG
Moderbolag
Tkr

Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

2014-09-30

2013-09-30

2013-12-31

6

15

13

330

81

60

4 598

4 598

4 598

Finansiella anläggningstillgångar

49 587

61 541

49 537

Kortfristiga fordringar

15 899

1 950

2 617

13

523

280

70 433

68 708

57 105

40 207

43 032

34 940

Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

Eget kapital
Avsättningar

-

149

-

Långfristiga skulder, ej räntebärande

-

1 200

-

3 501

5 000

5 000

26 725

19 327

17 165

70 433

68 708

57 105

Skulder till kreditinstitut
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER
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Not 1 OPTIONSPROGRAM
I samband med nyemission februari 2014 erhöll tecknare en teckningsoption som berättigar till
teckning av en ny aktie till teckningskurs 0,12. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner
kommer Pilum att tillföras ca 12,6 Mkr. Totalt antal teckningsoptioner uppgår till 104 769 443.
I samband med den nyligen genomförda sammanläggningen av aktier 1:100 har omräkning skett
av dels teckningskursen vid nyteckning av aktier och dels antalet aktier som teckningsoptionerna
Å
berättigar till nyteckning av.
Den omräknade teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO:2 uppgår till 12,00 SEK per
nytecknad aktie. Före omräkning uppgick teckningskursen till 0,12 SEK per aktie. En
teckningsoption berättigar till teckning av en hundradels aktie, vilket medför att det erfordras 100
teckningsoptioner för nyteckning av en aktie. Före omräkningen berättigade en teckningsoption till
nyteckning av en aktie. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under
perioden 21 januari - 3 februari 2015.
Samtliga tidigare optionsprogram är avslutade.
Not 2 SEGMENT (KVARVARANDE VERKSAMHETER)
Med kvarvarande verksamheter avses Pilum AB, Pilum Industrifilter AB, Pilum Envipower AB,
Strömsfors 1:3 Norrköping AB och vilande bolag Pilum Engineering AB med dess tillhörande
koncernmässiga transaktioner. Med ”övrigt” avses Pilum AB, Strömsfors 1:3 Norrköping AB samt
Pilum Engineering AB.
Tkr

2014-07-01

2013-07-01

2014-01-01

2013-01-01

2014-09-30

2013-09-30

2014-09-30

2013-09-30

4 166

2 572

15 180

39 519

Övrigt
Nettoomsättning
Rörelseresultat

-1 859

-373

-12 361

-2 221

Summa tillgångar

72 293

68 890

72 293

68 890

31 058

17 406

65 989

50 503

1 564

493

1 734

411

26 553

11 849

26 553

11 849

10 048

20 970

25 770

64 888

Service (Pilum Envipower AB)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Summa tillgångar
Anläggning (Pilum Industrifilter AB)
Nettoomsättning
Rörelseresultat

2

159

-2 383

3 563

Summa tillgångar

28 095

28 572

28 095

28 572

Koncernposter, eliminering
Nettoomsättning

-5 091

-770

-17 875

-44 457

-

3 278

750

2 770

-35 606

-37 513

-35 606

-37 513

40 181

40 178

89 064

110 453

-293

3 557

-12 260

4 523

91 335

71 798

91 335

71 798

Rörelseresultat
Summa tillgångar
Koncern
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Summa tillgångar

Not 3 RESULTAT AVYTTRADE VERKSAMHETER
Med avyttrad verksamhet avses Pilum Technologies AB som avyttrades den 31 december 2012
samt därtill koncernmässiga transaktioner.
Tkr

2014-01-01

2013-01-01

2013-01-01

Pilum Technologies AB

2014-09-30

2013-09-30

2013-12-31

Övriga externa kostnader och personalkostnader

-

-1 133

-1 706

Finansiella kostnader

-

-

-116

Resultat före skatt

-

-1 133

-1 822

Skatt

-

-1 133

-1 822

Resultat avyttrad verksamhet

0
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Not 4 RESULTAT AVYTTRADE VERKSAMHETER
Med avyttrad verksamhet avses Pilum Polyproject AB med tillhörande koncernmässiga
transaktioner. Bolaget avyttrades 28 februari 2014.
Tkr

2014-07-01

2013-07-01

2014-01-01

2013-01-01

Pilum Polyproject AB

2014-09-30

2013-09-30

2014-09-30

2013-09-30

Totala intäkter

-

14 390

6 227

56 396

Övriga externa kostnader och
personalkostnader

-

-15 710

-6 888

-59 346

Resultat vid avyttring

-

Avskrivningar

-

-540

-166

Finansiella intäkter

-

-

1

-

Finansiella kostnader

-

-348

-30

-762

Resultat före skatt

-

-2 208

-5 733

-4 926

Skatt

-

-7

-

-21

Resultat avyttrad verksamhet

-

-2 215

-5 733

-4 947

Å

-4 877
-1 214
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Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal, %:

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %:

Å
Resultat efter finansnetto i förhållande till totala intäkter.

Räntabilitet på eget kapital, %:

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget
kapital.

Räntabilitet på sysselsatt kapital, %:

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i
förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.

Eget kapital, Mkr:

Redovisat eget kapital.

Soliditet, %:

Justerat eget kapital plus minoritetsintressen i förhållande
till balansomslutning.

Skuldsättningsgrad, ggr:

Räntebärande skulder i förhållande till justerat eget kapital
plus minoritet.

Andel riskbärande kapital, %:

Redovisat eget kapital, minoritetsandelar och uppskjutna
skatteskulder i procent av totala tillgångar.

Resultat per aktie efter skatt
för Kvarvarande verksamheter, kr:

Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal
aktier.

Eget kapital per aktie, kr:

Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens
slut. Hänsyn har tagits till genomförda nyemissioner.
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Finansiell kalender
28 januari 2015
7 maj 2015
7 maj 2015

Bokslutskommuniké 2014
Delårsrapport Januari - Mars 2015
Årsstämma

Å

Frågor kring rapporten besvaras av
Christian Baarlid
VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se
Tel: 070-561 80 20
Pilum AB (publ)
Skaraborgsvägen 21
506 30 Borås
Tel: 033- 20 64 30. Fax: 033- 20 64 39
Org nr. 556556-8325
www.pilum.se
E-post: info@pilum.se

Pilum är leverantör av kompletta system, komponenter och service inom industriell miljövård med
fokus på hantering och rening av gas och luft. Kunderna återfinns huvudsakligen bland svenska och
nordiska industri- och kraftvärmeföretag.
Pilum AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bankaktiebolag är
Certified Adviser.
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