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Delårsrapport januari - september 2015
Sammanfattning av perioden januari - september 2015
Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 115,0 (89,1) MSEK.
Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -30,4 (-12,3)
MSEK.
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -35,5 (-12,7)
MSEK.
Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick
till -35,5 (-18,4) MSEK.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet -5,27 (-3,37) SEK.
Stor förlust i SSAB projektet innebar att dotterbolaget Pilum Industrifilter
tvingades till konkurs.
Företagsrekonstruktion i Pilum AB beviljad i september.
Avyttring av fastighetsbolaget Strömsfors
Pilum Envipower har stärkt sin marknadsposition genom hela värdekedjan
teknisk konsultation, anläggning, service och reservdelar.
Kontrollbalansräkning upprättad i Pilum AB och Pilum Envipower AB.

Sammanfattning av perioden juli - september 2015
Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 43,5 (40,2) MSEK.
Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -3,3 (-0,3)
MSEK.
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -7,9 (-0,4) MSEK.
Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick
till -7,9 (-0,4) MSEK.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet -0,71 (-0,10) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
Pilum Envipower AB har tecknat ett kontrakt med LKAB avseende nya ljuddämpare
till gruvområdet i Kiruna. Ordervärdet uppgår till 4-6 MSEK beroende på vilka
optioner av tilläggsbeställningar som kommer att tas i anspråk. Driftstagning
kommer att ske vid kommande årsskifte 2015/2016.
Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansökte om företagsrekonstruktion.
Rekonstruktionen var beroende av att vi skulle nå en slutuppgörelse med SSAB
vilket vi inte lyckades med. Styrelsen beslutade därför den 8e september att ansöka
om konkurs för Pilum Inustrifilter.
Effekterna från konkursen i Pilum Industrifilter AB påverkade också moderbolaget
Pilum AB. Styrelsen ansökte därför om företagsrekonstruktion vilket också beviljades
av tingsrätten i Borås den 11 september. Kontrollbalansräkningar har upprättats för
Pilum AB och Pilum Envipower AB som utvisar att mer än halva aktiekapitalet är
förbrukat i båda bolagen.
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Vid borgenärssammanträde i tingsrätten i Borås den 30 september tillstyrkte
samtliga närvarande borgenärer fortsatt rekonstruktionsarbete i Pilum AB.
Tingsrätten beslutade att rekonstruktionen skall fortsätta och pågå fram till den 11
december.
Å
Det helägda fastighetsbolaget Strömsfors 1:3 Norrköping avyttrades under
september som en viktig del i renodlingen av koncernen. Genom avyttringen
tillfördes Pilum AB ca 2 MSEK i likvida medel.
Marianne Lilja Wittbom, ledamot av Pilums styrelse sedan årsstämman 2014, har
begärt eget utträde ur styrelsen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Med anledning av den upprättade kontrollbalansräkningen, vilken visar på brist i eget
kapital, har styrelsen i oktober kallat till extra bolagsstämma den 11 november.

Nyckeltal
kSEK

jul-sep
2015
43 515

jul-sep
2014
40 181

jan-sep
2015
115 015

jan-sep
2014
89 064

jan-dec
2014
128 395

Rörelseresultat kvarvarande verksamheter

-3 283

-293

-30 403

-12 260

-16 256

Resultat efter skatt kvarvarande verksamheter

-7 946

-418

-35 480

-12 708

-16 976

0

-

0

-5 733

-5 733

Nettoomsättning kvarvarande verksamheter

Resultat avyttrad/under avyttring verksamhet
Periodens resultat

-7 946

-418

-35 480

-18 441

-22 709

Soliditet, %

30,5

41,5

30,5

41,5

37,4

Eget kapital per aktie, kr

1,50

9,04

1,50

9,04

8,00
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Kommentar av VD Christian Baarlid
Resultatet i Pilum Industrifilter AB utvecklades under sensommaren mot ett mycket
Å
bekymmersamt ekonomiskt läge beroende på kraftigt ökade projektkostnader i
SSAB-projektet. Vi har levererat en nästan färdig högeffektiv filteranläggning
baserat på ingånget kontrakt men till en kostnad som kraftigt översteg kalkylen.
Den nya effektiva filteranläggningen skapar en betydligt bättre arbetsmiljö i
masugnens tapphall i kombination med kraftigt sänkta utsläpp. Utvecklingen i
bolaget resulterade i en företagsrekonstruktion som inte gick att genomföra vilket i
sin tur resulterade i att bolaget tvingades ansöka om konkurs i september.
Rekonstruktionen var beroende av att vi skulle nå en slutuppgörelse med SSAB
vilket vi inte lyckades med.
Pilum Envipower AB fortsätter att ta position på den nordiska marknaden. Med
förnyat förtroende från våra baskunder i kombination med ett breddat produkt- och
tjänsteutbud skapas goda affärsmöjligheter. Trots en ökad konkurrens från såväl
små nationella som större internationella aktörer, vilket leder till en prispress inom
vissa delar av marknaden, har Pilum Envipower utvecklats positivt under året både
vad gäller omsättning och resultat jämfört med budget och föregående år.
Pågående projekt i Värtan i Stockholm avseende en filteranläggning till Fortum
Värme löper på enligt plan och kommer att vara klart enligt beslutad tidsplan.

Framtidsutsikter
Hållbara investeringar är idag en realitet såväl i Sverige som i många andra länder.
Detta leder till nya affärsmöjligheter för Pilum Envipower AB. Industrin satsar såväl
på en förbättrad arbetsmiljö som att minska sina utsläpp. Genom en ökad
kundorientering i bolaget i kombination med en lokal närvaro skapas goda
förutsättningar för en kontrollerad tillväxt i Sverige men också i övriga norden.
För att sänka koncernens kostnader och bättre ta tillvara de affärsmöjligheter som
finns på marknaden anpassar vi organisationen genom att ta bort nuvarande
regionindelning. Vi får tack vare detta en ”plattare” organisation med kortare
beslutsvägar.
Vår beslutade strategi ligger fast som innebär att vi kan erbjuda marknaden ett brett
produkt- och tjänsteutbud inom rökgasrening och stoftavskiljning bestående av
följande:

Teknisk konsultation: besiktningar, förstudier, utredningar

Anläggning: om- och nybyggnation, renovering, uppgradering

Service och underhåll

Reservdelar
Vi ser norden som vår naturliga hemmamarknad och det är också denna marknad som
utvecklas snabbt och skapar förutsättningar för en god tillväxt.

3

Pilum AB (publ)

Delårsrapport januari – september 2015

Detta är Pilum
Pilum är en ledande miljöteknikleverantör inom rökgasrening och stoftavskiljning
Å
som levererar teknisk konsultation, anläggningar, service och reservdelar på den
svenska och nordiska marknaden.
Marknaden för produkter och processer inom industriell miljövård fortsätter att växa
långsiktigt på den nationella och internationella marknaden till följd av rådande och
framtida skärpta utsläppskrav. Industriutsläppsdirektivet inom EU ställer strängare
krav på utsläppsnivåerna från industrianläggningar vilket kommer att medföra
fortsatta investeringar de kommande åren inom Pilums marknadssegment.
Pilum AB är moderbolag i koncernen och verksamheten bedrivs genom det helägda
dotterbolaget Pilum Envipower AB.
Aktierna i Pilum handlas på NASDAQ OMX First North Premier.
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Finansiell information
Belopp inom parantes avser belopp för motsvarande period föregående år förutom
Å
belopp avseende balansräkning, där belopp vid utgången av föregående år avses.
Ökade kostnader i SSAB-projektet har lett fram till att projektet redovisar en stor
förlust. Verksamheten med mindre projekt samt service och underhåll redovisar en
bättre utveckling jämfört med budget och föregående år.
Koncernens resultat efter skatt för första nio månaderna uppgår till -35,5 MSEK. Att
jämföras med -18,4 MSEK samma period året innan. I periodens resultat för året
ingår nedskrivning av uppskjuten skattefordran om 4,6 MSEK vilken redovisas som
skatt på årets resultat.
Konkursen i Pilum Industrifilter AB innebär att bolaget redovisas såsom avyttrat per
konkursdatum 8 september och resultatet i bolaget ingår i koncernens
resultaträkning fram till detta datum.
Det koncernmässiga resultatet vid avkonsolideringen av Pilum Industrifilter vid
konkurstidpunkten uppgår till – 2,3 MSEK. Det koncernmässiga resultatet vid
avyttringen av Strömsfors uppgår till – 1,2 MSEK.

SEGMENT
Anläggning - Pilum Industrifilter AB
Resultatet från SSAB-projektet innebär att Pilum Industrifilter AB redovisar så stor
förlust som tvingade bolaget att ställa in betalningarna den 18 augusti och ansökte
därefter om företagsrekonstruktion. Rekonstruktionen var beroende av att nå en
slutuppgörelse med SSAB vilket inte lyckades. Styrelsen beslutade därför att ansöka
om konkurs den 8 september.
Under perioden fram till konkursdatum uppgick omsättningen till 51,6 (25,8) MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till -22,0 (-2,4) MSEK.
Service - Pilum Envipower AB
Under de första nio månaderna uppgick omsättningen till 74,2 (66,0) MSEK och
rörelseresultatet uppgick till -3,4 (1,7) MSEK. Vid utgången av rapportperioden
uppgick orderstocken till 12,9 (17,5) MSEK.
Rörelseresultatet är belastat med nedskrivning av koncerninterna fordringar om
totalt 7,5 MSEK med anledning av konkurs i Pilum Industrifilter AB och
företagsrekonstruktion i Pilum AB. Rörelseresultatet utan nedskrivningen hade
uppgått till 4,1 MSEK som motsvarar en resultatförbättring från verksamheten med
2,4 MSEK.
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. Under niomånadersperioden uppgick omsättning till 0,6 MSEK (0,5)
och rörelseresultatet uppgick till -0,0 MSEK (-0,08).
Bolaget avyttrades den 29 september till Polyproject Environment AB.
Pilum Engineering AB
Vilande bolag.
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Avyttrade verksamheter
Pilum Polyproject AB
Bolaget avyttrades 28 februari 2014. Under perioden januari – februari 2014 uppgick
totala intäkter till 6,2 Mkr. Rörelseresultatet för januari – februari 2014 uppgick till Å
77 kSEK.
Den 30 december 2013 avyttrades samtliga aktier i Pilum Polyproject AB till WTC
Macro Galvano s.r.o. med säte i Nitra, Slovakien. Då det bestämmande inflytandet
över Polyproject inte övergick till köparen förrän det slutliga överlåtelseavtalet ingicks
den 28 februari 2014 redovisas inte transaktionen förrän detta datum.

Koncernens finansiella ställning och likviditet
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar till 3,5 (9,8) MSEK. Omsättningstillgångarna uppgick till 30,4 (40,5) MSEK,
de kortfristiga skulderna till 22,5 (54,3) MSEK. Kvarvarande goodwillpost om 24,3
MSEK avser i sin helhet Pilum Envipower AB. Under avsättningar om 15,8 MSEK ingår
moderbolagets åtaganden för Pilum Industrifilter AB om 15,2 MSEK.
Det totala kassaflödet uppgick till -6,3 (-7,8) MSEK. Soliditeten uppgick till 30,5
(37,4)%. Eget kapital uppgick till 16,8 (33,5) MSEK, motsvarande 1,50 (8,00) SEK
per aktie.
Nyemissioner
Genom nyemissionen 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 SEK till 41 907 777,40 SEK. Bolaget tillfördes 21,0 MSEK före
emissionskostnader. Därutöver nyemitterades 104 769 444 teckningsoptioner av serie
TO:2 i anledning av nyemissionen som, vid fullt utnyttjande, kunde öka aktiekapitalet
med ytterligare cirka 10 476 944,35 SEK. Teckning av aktier med stöd av
teckningsoptionerna kunde ske under perioden 21 januari – 3 februari 2015. Totalt
tecknades 2 832 aktier med stöd av teckningsoptioner, motsvarande en
utnyttjandegrad om ca 0,3 procent
Årsstämman den 7 maj 2015 beslutade enligt styrelsens förslag om att genomföra en
nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden i
nyemissionen löpte från och med den 22 maj till och med 5 juni 2015. Emissionen
fulltecknades och tillförde Pilum cirka 21 MSEK före emissionskostnader.

Likviditet
Styrelsen konstaterar att koncernen behöver tillföras ytterligare kapital för att
säkerställa koncernens fortsatta drift. Styrelsen avser lämna ackordserbjudande till
fordringsägarna samt kalla till en extra bolagsstämma och föreslå nyemission för
finansiering av ackordslikvid och ytterligare rörelsekapital.
Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen
för perioden uppgick till 2,5 (14,7) MSEK. 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 0 (13,9) MSEK. Övrig omsättning består av fakturering av ”management
fee” till dotterbolagen. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -44,9 (-13,0)
MSEK. Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår till 10,9 (37,0) MSEK. Soliditeten
uppgick till 27,8 (49,2)%. Bokfört värde på andelar i koncernföretag avser Pilum
Envipower AB efter att nedskrivning har skett av aktieinnehavet i Pilum Industrifilter
ABs konkurs. Avsättningar om 15,2 MSEK avser åtaganden för Pilum Industrifilter
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AB. Kontrollbalansräkning är upprättad som utvisar att mer än halva aktiekapitalet
är förbrukat.
I resultatet ingår förlust vid konkurs i Pilum Industrifilter AB och avyttring av
Strömsfors 1:3 Norrköping AB med totalt 31,6 MSEK samt nedskrivning av uppskjuten
Å
skattefordran om 4,6 MSEK vilken redovisas som skatt på årets resultat.
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Övrig information
Medarbetare

Å

Pilum grundades 2005 och har idag verksamhet i Borås, Norrköping, Gävle, Sundsvall
Kungsbacka/Göteborg, Stockholm, Skellefteå och Enköping. Antalet anställda per den
30 september var 23 (44) 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.

Riskfaktorer
Koncernens väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer som inkluderar projektrelaterade
risker och finansiella risker finns utförligt beskrivna i Årsredovisningen för 2014.
Utöver detta är utfallet från företagsrekonstruktionen i Pilum AB en osäkerhetsfaktor
som för närvarande är svår att bedöma.

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 2014.
Nya standarder och tolkningar som trätt i kraft den 1 januari 2015 har inte medfört
någon effekt på Pilums finansiella rapport för delårsperioden.
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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 11 november 2015
Pilum AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören
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Finansiella rapporter
Å
RESULTATRÄKNING KONCERN I SAMMANDRAG
(KVARVARANDE VERKSAMHETER)
kSEK

Koncern
2015-07-01
2015-09-30

2014-07-01
2014-09-30

2015-01-01
2015-09-30

2014-01-01
2014-09-30

43 515

40 181

115 015

89 064

33

113

375

145

43 548

40 294

115 390

89 209

-43 297

-40 385

-141 925

-100 898

-3 398

-

-3 398

-

-136
-3 283

-202
-293

-470
-30 403

-571
-12 260

1

1

1

4

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

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

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

-66

-126

-480

-452

Resultat efter finansiella poster

-3 348

-418

-30 882

-12 708

Skatt

-4 598

0

-4 598

0

-7 946

-418

-35 480

-12 708

Periodens resultat Kvarvarande verksamheter
Resultat avyttrad verksamhet, not 3

-

-

-

-5 733

PERIODENS RESULTAT

-7 946

-418

-35 480

-18 441

ÖVRIGT TOTALRESULTAT

0

0

0

0

-7 946

-418

-35 480

-18 441

Resultat per aktie Kvarvarande verksamhet, (SEK/aktie)

-0,71

-0,10

-5,27

-3,37

Resultat per aktie före utspädning (SEK/aktie)

-0,71

-0,10

-5,27

-4,89

Resultat per aktie efter utspädning (SEK/aktie)

-0,71

-0,10

-5,27

-4,89

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental)*

11 183

4 191

6 730

3 772

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental)*

11 183

4 191

6 730

3 772

Antalet aktier periodens utgång (tusental)*

11 183

4 191

11 183

4 191

PERIODENS TOTALRESULTAT

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

kSEK
Goodwill

Koncern
2014-09-30
2014-12-31

2015-09-30

38 224
Å

24 259

38 224

Andra immateriella anläggningstillgångar

111

168

153

Materiella anläggningstillgångar

354

6 385

6 172
4 598

Uppskjuten skattefordran

0

4 598

980

728

1 972

25 890

33 263

28 790

3 499

7 969

9 785

55 093

91 335

89 694

Eget kapital

16 794

37 872

33 532

Avsättningar

15 817

1 068

872

Varulager
Kortfristiga fordringar
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

Långfristiga räntebärande skulder

0

1 429

1 000

Kortfristiga räntebärande skulder

4 829

10 215

9 714
18 470

Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

0

5 870

11 700

17 978

9 255

5 953

16 903

16 851

55 093

91 335

89 694

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kap.

Balanserat
Resultat

Totalt

20 953

117 740

-100 623

38 070

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERN

kSEK
Eget kapital 2013-12-31
Nyemission

20 953

Emissionskostnader
Nedsättning aktiekapital

-31 932

20 953
-2 710

-2 710

31 932

0

Periodens totalresultat
Eget kapital 2014-09-30

9 974

Emissionskostnader

146 962

Teckningsoption
Nyemission

-119 064

37 872
-72

-4 268

-4 268

-123 332

33 532

9 974

146 890

7

28

35

16 634

4 334

20 968

-2 261

-2 261

Emissionskostnader
Periodens totalresultat
Eget kapital 2015-09-30

-18 441

-72

Periodens totalresultat
Eget kapital 2014-12-31

-18 441

26 615

148 991

-35 480

-35 480

-158 812

16 794
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
KONCERN
2015-01-01
2015-09-30

2014-01-01
2014-09-30

2014-01-01
2014-12-31

Resultat efter finansiella poster**

-30 882

-18 441

-22 709

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet

-15 470

Å
-13 701

-17 225

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-19 143

-14 117

-11 571

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

-182

-126

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

12 857

6 479

5 693

Periodens kassaflöde

-6 286

-7 820

-6 004

Likvida medel vid periodens början

9 785

15 789

15 789

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

3 499

7 969

9 785

2015-01-01
2015-09-30
-26,3

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

2014-01-01
2014-12-31
-12,6

-26,8

-12,8

-13,2

kSEK

**Avser koncernens totala resultat efter finansiella poster
NYCKELTAL KONCERN
(KVARVARANDE VERKSAMHETER)
Rörelsemarginal (kvarvarande), %
Vinstmarginal(kvarvarande), %
Räntabilitet på eget kapital, %

-141,0

-33,5

-47,4

Eget kapital, MSEK

16,8

37,9

33,5

Soliditet, %

30,5

41,5

37,4

0,3

0,3

0,3

30,5

41,5

37,5

41

58

54

Skuldsättningsgrad, ggr

Andel riskbärande kapital, %
Medelantal anställda
Res per aktie efter skatt, SEK*

-5,27

-3,37

-4,38

Eget kapital per aktie, SEK*

1,50

9,04

8,00

Genomsnittligt antal aktier*

6 729 675

3 771 700

3 876 469

0

0

0

11 182 954

4 190 777

4 190 777

Föreslagen utdelning per aktie, SEK
Aktier vid periodens utgång*

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

2015-07-01
2015-09-30
1 780

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

2015-01-01
2015-09-30
2 455

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

Å
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

-924

-3 549

-924

-13 900

Övriga externa kostnader

-3 780

-1 214

-6 126

-6 449

Personalkostnader

-1 392

-1 041

-3 754

-6 714

-15
-4 331

-28
-1 960

-53
-8 402

-61
-12 446

Avskrivning anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt
PERIODENS RESULTAT
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
PERIODENS TOTALRESULTAT

-25 188
1

-31 563
62

57

154

-78

-192

-356

-685

-29 596

-2 090

-40 264

-12 977

-4 598

-

-4 598

-

-34 194

-2 090

-44 862

-12 977

0

0

0

0

-34 194

-2 090

-44 862

-12 977

BALANSRÄKNING MODERBOLAG I SAMMANDRAG
Moderbolag
kSEK

Immateriella anläggningstillgångar

2015-09-30

2014-09-30

2014-12-31

0

6

4

208

330

273

0

4 598

4 598

Andelar i koncernföretag

25 535

49 587

49 587

Kortfristiga fordringar

10 119

15 899

19 611

3 326

13

1 147

39 188

70 433

75 220

Eget kapital

10 883

40 207

37 012

Avsättningar

15 176

0

0

0

3 501

3 000

Skulder till koncernföretag

9 337

15 811

31 545

Övriga kortfristiga skulder

3 792

10 914

3 663

39 188

70 433

75 220

Materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

Skulder till kreditinstitut

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not 1 OPTIONSPROGRAM

Samtliga tidigare optionsprogram är avslutade. I samband med nyemission februari 2014
erhöll tecknare vederlagsfritt en teckningsoption som berättigade till teckning av en ny aktie
till teckningskursen 0,12 SEK. Teckning kunde ske under perioden 21 januari – 3 februari
2015. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner skulle Pilum tillföras ca 12,6 MSEK.
Totalt antal teckningsoptioner uppgick till 104 769 443. Totalt tecknades 2 832 aktier med
stöd av teckningsoptioner, motsvarande en utnyttjandegrad om ca 0,3 procent. ÅGenom
nyteckningen emitterades 2 832 aktier och antalet aktier i Pilum ökade till 4 193 609.

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.
Pilum Industrifilter AB försattes i konkurs 8 september 2015, Strömsfors 1:3 Norrköping AB
avyttrades 29 september 2015.
kSEK

2015-07-01

2014-07-01

2015-01-01

2014-01-01

2015-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2014-09-30

Övrigt
Nettoomsättning

1 827

4 166

3 040

15 180

Rörelseresultat

-4 586

-1 859

-8 511

-12 361

Summa tillgångar

69 242

72 293

69 242

72 293

34 984

31 058

74 220

65 989

Service (Pilum Envipower AB)
Nettoomsättning
Rörelseresultat

-3 193

1 564

-3 373

1 734

Summa tillgångar

19 699

26 553

19 699

26 553

18 282

10 048

51 588

25 770

971

2

-22 044

-2 383

0

28 095

0

28 095

-11 578

-5 091

-13 833

-17 875

Anläggning/System (Pilum Industrifilter AB)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Summa tillgångar
Koncernposter, eliminering
Nettoomsättning
Rörelseresultat

3 525

0

3 046

750

-33 848

-35 606

-33 848

-35 606

Nettoomsättning

43 515

40 181

115 015

89 064

Rörelseresultat

-3 283

-293

-30 882

-12 260

Summa tillgångar

55 093

91 335

55 093

91 335

Summa tillgångar
Koncern

Not 3 RESULTAT AVYTTRADE VERKSAMHETER
Med avyttrad verksamhet avses Pilum Polyproject AB med tillhörande koncernmässiga
transaktioner. Bolaget avyttrades 28 februari 2014.
kSEK

2015-07-01

2014-07-01

2015-01-01

2014-01-01

Pilum Polyproject AB

2015-09-30

2014-09-30

2015-09-30

2014-02-28

Totala intäkter

-

-

-

6 227

Övriga externa kostnader och
personalkostnader

-

-

-

-6 888

Resultat vid avyttring

-

-

-

-4 877

Avskrivningar

-

-

-

-166

Finansiella intäkter

-

-

-

1

Finansiella kostnader

-

-

-

-30

Resultat före skatt

-

-

-

-5 733

Skatt

-

-

-

-

Resultat avyttrad verksamhet

-

-

-

-5 733
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Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal, %:

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %:

Resultat efter finansnetto i förhållande till totala
intäkter.

Räntabilitet på eget kapital, %:

Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget
kapital.

Eget kapital, MSEK:

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, SEK:

Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal
aktier.

Eget kapital per aktie, SEK:

Eget kapital i förhållande till antalet aktier vid periodens
slut. Hänsyn har tagits till genomförda nyemissioner.

Å
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Finansiell kalender
23 februari 2016

Bokslutskommuniké 2015

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
Org nr. 556556-8325
Hemsida: 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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Revisors granskningsrapport
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Pilum AB (publ) per den 30 september
2015 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 bolaget i behov av att ytterligare kapital tillförs 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 11 november 2015
Deloitte AB

Elna Lembrér Åström
Auktoriserad revisor

