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Sammanfattning av perioden januari - december 2015
Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 92,1 (101,1) MSEK.
Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -12,2 (-11,1)
MSEK.
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -17,5 (-11,5)
MSEK.
Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick
till -45,6 (-22,7) MSEK.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet -2,24 (-2,96) SEK.
Stor förlust i SSAB projektet innebar att dotterbolaget Pilum Industrifilter AB
tvingades till konkurs.
Företagsrekonstruktion i Pilum AB beviljad i september.
Avyttring av fastighetsbolaget Strömsfors
Envipower har breddat sitt utbud genom att erbjuda produkter och tjänster i
hela värdekedjan. Från teknisk konsultation, leverans av komponenter och
mindre anläggningar till service och försäljning av reservdelar.
Kontrollbalansräkning upprättad i Pilum AB och Envipower AB.
Rörelseresultatet i Envipower AB för 2015 uppgick till -5,9 (3,2) Mkr. Justerat
för nedskrivningar på koncerninterna fordringar om 7,9 Mkr uppgår
rörelseresultatet till 2,0 Mkr. I Koncernen belastas segment Envipower med
nedskrivning av goodwill om -4,6 Mkr, vilket ger ett koncernmässigt
rörelseresultat på -2,6 Mkr.
Sammanfattning av perioden oktober - december 2015
Nettoomsättning för kvarvarande verksamheter uppgick till 17,8 (22,4) MSEK.
Rörelseresultat (EBIT) för kvarvarande verksamheter uppgick till -9,7 (-1,2)
MSEK.
Resultat efter skatt för kvarvarande verksamheter uppgick till -10,1 (-1,4)
MSEK.
Resultat efter skatt för koncernen, inklusive avyttrade verksamheter, uppgick
till -10,1 (-4,3) MSEK.
Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet -0,91 (-0,33) SEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2015
Dotterbolaget Envipower 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.
Pilums dotterbolag Pilum Industrifilter ansökte om företagsrekonstruktion.
Rekonstruktionen var beroende av att bolaget skulle nå en slutuppgörelse med SSAB
vilket visade sig inte vara möjligt. Styrelsen beslutade därför att i september ansöka
om konkurs för Pilum Inustrifilter.
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Effekterna från konkursen i dotterbolaget Pilum Industrifilter AB påverkade också
moderbolaget Pilum AB. Styrelsen ansökte därför om företagsrekonstruktion vilket
också beviljades av tingsrätten i Borås. Kontrollbalansräkningar har upprättats för
Pilum AB och dotterbolaget Envipower AB som utvisar att mer än halva
aktiekapitalet är förbrukat i båda bolagen.
Å
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. Tingsrätten i Borås beviljade i december en förlängning av pågående
rekonstruktion med ytterligare tre månader. Tingsrätten beslutade också om att
ackordsförhandling skall äga rum den 18 januari 2016.
Det helägda fastighetsbolaget Strömsfors 1:3 Norrköping AB 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.
Med anledning av den upprättade kontrollbalansräkningen, vilken visar på brist i
eget kapital, kallade styrelsen till en extra bolagsstämma den 11 november som
beslutade om fortsatt drift.

Nyckeltal
Tkr
Nettoomsättning kvarvarande verksamheter
Rörelseresultat kvarvarande verksamheter
Resultat efter skatt kvarvarande verksamheter
Resultat avyttrad/under avyttring verksamhet

okt-dec
2015
17 850

okt-dec
2014
22 363

jan-dec
2015
92 100

jan-dec
2014
101 117

-9 736

-1 198

-12 239

-11 074

-10 122

-1 369

-17 488

-11 493

0

-2 899

-28 113

-11 216

-10 122

-4 268

-45 601

-22 709

Soliditet, %

16,4

37,4

16,4

37,4

Eget kapital per aktie, kr

0,60

8,00

0,60

8,00

Periodens resultat

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Vid ackordsförhandling i Borås tingsrätt den 18 januari röstade drygt 96 procent av
företrädda fordringsägare med oprioriterade fordringar ja till ackordsförslaget om 25
procent. Domen vann laga kraft den 8 februari 2016. Rekonstruktionen i Pilum AB
upphörde därmed vid samma datum.
Styrelsen i Pilum beslutade den 2 februari att genomföra en nyemission av aktier med
företrädesrätt för befintliga aktieägare om 11,2 MSEK före emissionskostnader, villkorat
av en extra bolagstämmas godkännande. Kallelse till extra bolagstämma den 4 mars
skickades ut den 3 februari.
Pilum AB har upptagit ett lån som ”bryggfinansiering” från Erik Penser Bankaktiebolaget
om 2,8 MSEK, vilket avses regleras via företrädesemissionen.
Dotterbolaget Envipower har tecknat en order på ca 2 MSEK med LKAB i Kiruna om att
bygga ut befintliga dammutsugningsanläggningar under jord. Ordern inkluderar
tillverkning och montage av nya sugpunkter till befintliga filterenheter. Installationen
skall vara klar i november 2016.
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Envipower öppnade i januari ett säljkontor i Tallinn i Estland för att bearbeta de tre
baltiska länderna. Bolaget kommer via det nya säljkontoret att sälja samma tjänster och
produkter som bolaget säljer på den nordiska marknaden.
Å

Kommentar av VD Christian Baarlid
Dotterbolaget Envipower har som strategi och mål att vara en fullserviceleverantör
inom rökgasrening och stoftavskiljning i hela värdekedjan. En värdekedja bestående
av teknisk konsultation, leverans av komponenter och mindre anläggningar, service
och reservdelar. Envipowers lokala servicekontor skapar goda affärsmöjligheter tack
vare närhet till kund i kombination med bolagets kunskap och erfarenhet om de olika
behov som finns inom olika kundsegment.
Industrin i Sverige fortsätter att investera i miljöskydd avseende utsläpp till luft med
en genomsnittlig årlig tillväxt med 3-4 procent per år. En växande marknad
genererar goda affärsmöjligheter för Envipower såväl för löpande serviceuppdrag
som investeringar i förbättrad reningsteknik.
Norden och Baltikum är Envipowers hemmamarknad. I januari 2016 öppnade
bolaget ett nytt representationskontor i Tallinn som utgör bas för den baltiska
marknaden.
Vi ser en fortsatt ökad konkurrens från såväl små nationella som större
internationella aktörer, vilket leder till en prispress inom vissa delar av marknaden.
För att möta denna konkurrens arbetar Envipower i partnerskap med andra
leverantörer för att kunna erbjuda marknaden heltäckande lösningar.
Vårt projekt för Fortum Värme avseende en filteranläggning till tåglossningen av
inkommande bränslematerial i Värtan i Stockholm är genomfört men ännu inte
överlämnat till kund.
Resultatet i Pilum Industrifilter AB utvecklades under sensommaren mot ett mycket
bekymmersamt ekonomiskt läge beroende på kraftigt ökade projektkostnader i
SSAB-projektets slutfas. Utvecklingen i bolaget resulterade i en företagsrekonstruktion som inte gick att genomföra vilket i sin tur resulterade i att Pilum
Industrifilter AB tvingades ansöka om konkurs i september. Rekonstruktionen var
beroende av att bolaget skulle nå en slutuppgörelse med SSAB vilket visade sig inte
vara möjligt.
Utsikterna för de tjänster och produkter som Envipower erbjuder marknaden
bedöms långsiktigt som mycket goda. På kort sikt påverkas bolaget av att flera
medarbetare har sagt upp dig varav några gått till olika konkurrerande
verksamheter. Personalförändringarna får på kort sikt en negativ påverkan på
omsättning och resultat. Rekrytering pågår för att stärka upp organisationen.

Framtidsutsikter
EUs skärpta utsläppskrav leder till goda affärsmöjligheter för Envipower.
Målet för industrin att bedriva en hållbar verksamhet definierad i tre dimensioner blir
allt tydligare. En god inre och yttre miljö kräver investeringar i förbättrad
reningsteknik med efterföljande behov av service och reservdelar.
Genom en fortsatt ökad kund- och marknadsorientering i bolaget skapas successivt
förbättrade förutsättningar för en ökad tillväxt.
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Envipower kommer att fokusera ytterligare på en ökad försäljning av komponenter
och mindre filteranläggningar på den nordiska och baltiska marknaden eftersom EUs
utsläppsdirektiv kommer att leda till en ökad efterfrågan av mer effektiva
reningsanläggningar de kommande åren. Inom servicesegmentet kommer fortsatt
fokus att vara en stark närhet till kund med mål att etablera nya servicekontor för
Å
att vara på plats där marknaden finns.

Vår beslutade strategi ligger fast som innebär att vi skall erbjuda marknaden i
norden och Baltikum ett brett produkt- och tjänsteutbud inom hela värdekedjan
bestående av:





Teknisk konsultation
Komponenter och mindre anläggningar
Service och underhåll
Reservdelar

Detta är Pilum AB
Pilum är moderbolag i koncernen och verksamheten bedrivs genom det helägda
dotterbolaget Envipower.
Envipower är en miljöteknikleverantör inom rökgasrening och stoftavskiljning som
levererar teknisk konsultation, komponenter och mindre anläggningar, service och
reservdelar på den nordiska och Baltiska marknaden.
Efterfrågan av produkter och tjänster inom industriell miljövård fortsätter att växa
på marknaden till följd av skärpta utsläppskrav. EUs Industriutsläppsdirektiv ställer
strängare krav på utsläppsnivåerna från industrianläggningar vilket kommer att
medföra fortsatta investeringar de kommande åren inom de marknadssegment som
Envipower verkar. Industrins ambition och mål att bedriva en hållbar verksamhet
skapar också förbättrade affärsmöjligheter för Envipower.

Aktierna i Pilum AB handlas på Nasdaq 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 uppgår till -45,6 MSEK. Att jämföras med -22,7
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 avyttrad
verksamhet.

SEGMENT
Envipower AB
Under året uppgick omsättningen till 92,1 MSEK (88,2) och rörelseresultatet uppgick
till -5,9 (3,2) Mkr. Justerat för nedskrivningar på koncerninterna fordringar om 7,9
Mkr uppgår rörelseresultatet till 2,0 Mkr. I Koncernen belastas segment Envipower
med nedskrivning av goodwill om -4,6 Mkr, vilket ger ett koncernmässigt
rörelseresultat på -2,6 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. Under året uppgick omsättning till 0,6 MSEK (0,5) och
rörelseresultatet uppgick till -0,0 MSEK (-0,08).
Bolaget avyttrades den 29 september 2015 till Polyproject Environment AB.
Pilum Engineering AB
Vilande bolag.
Avyttrade verksamheter
Pilum Polyproject AB
Bolaget avyttrades 28 februari 2014. Resultat från avyttrad verksamhet 0 (-5,7)
MSEK.
Pilum Industrifilter AB
Bolaget försattes i konkurs 8 september 2015. Resultat från avyttrad verksamhet 28,1 (-5,5) MSEK.
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Koncernens finansiella ställning och likviditet
Vid periodens utgång uppgick koncernens likvida medel inklusive kortfristiga
placeringar till 0,5 (9,8) MSEK. Omsättningstillgångarna uppgick till 20,2 (40,5) MSEK,
de kortfristiga skulderna till 20,4 (51,3) MSEK. Kvarvarande goodwillpost om 19,7
Å ingår
MSEK avser i sin helhet Envipower AB. Under avsättningar om 13,3 MSEK
moderbolagets åtaganden för Pilum Industrifilter AB om 12,7 MSEK.
Det totala kassaflödet uppgick till -9,3 (-6,0) MSEK. Soliditeten uppgick till 16,4
(37,4)%. Eget kapital uppgick till 6,6 (33,5) MSEK, motsvarande 0,60 (8,00) SEK per
aktie.
Nyemissioner
Genom nyemissionen under februari 2014 nyemitterades 209 538 886 aktier och
antalet aktier i Pilum ökade till 419 077 773 stycken medan aktiekapitalet ökade med
20 953 888,60 SEK till 41 907 777,30 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 och betalning av ackordslikvid. Extra
bolagsstämma kommer att hållas den 4 mars 2016. Stämman kommer att ta
ställning till styrelsens förslag till nyemission för finansiering av ackordslikvid och
ytterligare rörelsekapital.
I den av företagsledningen upprättade prognosen för 2016 över bolagets
kapitalbehov har beräknats att emissionen fulltecknas och förutsätter vidare att
verksamheten kan drivas efter plan. Mot denna bakgrund gör styrelsen
bedömningen att koncernen kommer att disponera medel som är tillräckliga för att
säkerställa koncernens drift för de kommande 12 månaderna. Det kan dock inte
uteslutas att ytterligare likviditet kan behövas på grund av tillväxt, förändring av
verksamhet samt drastiskt försämrade marknadsförutsättningar.
Moderbolaget
Moderbolaget tillhandahåller koncerngemensamma funktioner. Nettoomsättningen
för perioden uppgick till 2,5 (15,3) 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 -57,5 (-16,1)
MSEK. Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår till -1,9 (37,0) MSEK. Soliditeten
uppgick till neg. (48,5)%. Bokfört värde på andelar i koncernföretag avser
Envipower AB efter att nedskrivning har skett av aktieinnehavet i Pilum Industrifilter
ABs konkurs. Avsättningar om 12,7 MSEK avser åtaganden för Pilum Industrifilter
AB. Kontrollbalansräkning är upprättad som utvisar att mer än halva aktiekapitalet
är förbrukat.
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I resultatet ingår förlust vid konkurs i Pilum Industrifilter AB och avyttring av
Strömsfors 1:3 Norrköping AB och nedskrivning av aktier i Envipower AB, totalt 44,2
MSEK samt nedskrivning av uppskjuten skattefordran om 4,6 MSEK vilken redovisas
som skatt på årets resultat.
Å
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Övrig information
Medarbetare

Å

Pilum grundades 2005 och har verksamhet med utgångspunkt från Borås, Norrköping,
Gävle, Sundsvall Kungsbacka/Göteborg, Skellefteå och Enköping. Antalet anställda
per den 31 december var 26 (37) 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 påverkas Envipower genom att flera medarbetare sagt upp sig, varav
några går till konkurrerande verksamhet. Detta bedöms på kort sikt få en negativ
påverkan på omsättning och resultat. Rekrytering pågår för att ersätta de
medarbetare som valt att lämna.

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.

Valberedning
I enlighet med årsstämmans beslut skall en valberedning tillsättas bestående av
styrelsens ordförande samt de tre största aktieägarna vid utgången av tredje
kvartalet. Sammankallande är Per Ove Jönsson.
Valberedningen kommer i god tid före årsstämman 2016 att föreslå styrelsens
sammansättning.
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Utdelning och årsstämma
Årsstämma kommer att hållas den 26 maj i Göteborg. Styrelsen kommer föreslå
årsstämman att någon utdelning för verksamhetsåret inte lämnas.
Å
Granskning
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets
revisorer.

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
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 23 februari 2016
Pilum AB (publ)
Per-Ove Jönsson
Styrelseordförande

Christian Baarlid
VD

Gunnar Andersson
Styrelseledamot

Anne Årneby
Styrelseledamot
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Finansiella rapporter

RESULTATRÄKNING KONCERN I SAMMANDRAG
(KVARVARANDE VERKSAMHETER) (NOT 1)
kSEK
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Totala intäkter

Å

Koncern

2015-10-01
2015-12-31

2014-10-01
2014-12-31

2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

17 850

22 363

92 100

101 117

14

23

281

82

17 864

22 386

92 381

101 199

-22 942

-23 443

-98 440

-111 716

-58

-141

Rörelsens kostnader
Materialkostnader, personalkostnader samt övriga
rörelsekostnader
Avskrivningar materiella och immateriella
Anläggningstillgångar
Resultat vid avyttring av verksamheter (NOT 3)
Nedskrivning av goodwill (NOT 4)
Rörelseresultat

-4 600
- 9 736

-1 198

-414

-557

- 1 166

-

- 4 600
- 12 239

-11 074

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

Skatt (NOT 5)

-

1

1

14

-215

-172

-481

-433

-9 951

-1 369

-12 719

-11 493

-171

0

-4 769

0

-10 122

-1 369

-17 488

-11 493

0

-2 899

- 28 113

-11 216

-4 268

-45 601

-22 709

0

0

0

0

- 10 122

-4 268

-45 601

-22 709

Resultat per aktie Kvarvarande verksamhet, (SEK/aktie)

-0,91

-0,33

-2,24

-2,96

Resultat per aktie före utspädning (SEK/aktie)

-0,91

-1,02

-5,85

-5,86

Periodens resultat Kvarvarande verksamheter
Periodens resultat Avyttrad verksamhet (NOT 6)
PERIODENS RESULTAT
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
PERIODENS TOTALRESULTAT

Resultat per aktie efter utspädning (SEK/aktie)

-10 122

-0,91

-1,02

-5,85

-5,86

Genomsnittligt antal aktier före utspädning (tusental)*

11 183

4 191

7 793

3 876

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (tusental)*

11 183

4 191

7 793

3 876

Antalet aktier periodens utgång (tusental)*

11 183

4 191

11 183

4 191

*) Antalet aktier omräknade efter sammanläggning 100:1, sept 2014
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BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERN
Koncern
2015-12-31
2014-12-31

kSEK

19 659
Å

Goodwill (NOT 4)
Andra immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran (NOT 5)
Varulager
Kortfristiga fordringar (NOT 7)
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR
Eget kapital

38 224

98

153

306

6 172

0

4 598

3 524

1 972

16 176

28 790

468

9 785

40 231

89 694

6 588

33 532

13 282

872

Långfristiga räntebärande skulder

0

1 000

Kortfristiga räntebärande skulder

6 974

9 714

199

18 470

Avsättningar (NOT 8)

Förskott från kunder
Leverantörsskulder

5 568

9 255

Övriga kortfristiga skulder

7 620

16 851

40 231

89 694

Aktiekapital

Övrigt
tillskjutet
kap.

Balanserat
Resultat

Totalt

20 953

117 740

-100 623

38 070

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERN

kSEK
Eget kapital 2013-12-31
Nyemission

20 953

Emissionskostnader
Nedsättning aktiekapital

-31 932

20 953
-2 782

-2 782

31 932

0

Periodens totalresultat
Eget kapital 2014-12-31
Teckningsoption
Nyemission

-22 709

-123 332

33 532

9 974

146 890

7

28

35

4 334

20 968

-2 346

-2 346

16 634

Emissionskostnader
Periodens totalresultat
Eget kapital 2015-12-31

-22 709

26 615

148 906

-45 601

-45 601

-168 933

6 588
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KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
KONCERN
2015-01-01
2015-12-31

2014-01-01
2014-12-31

Resultat efter finansiella poster**

-40 831

-22 709

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapitalet

Å
-20 995

-17 225

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-18 765

-11 571

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 468

-126

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

14 916

5 693

Periodens kassaflöde

- 9 317

-6 004

9 785

15 789

468

9 785

kSEK

Likvida medel vid periodens början
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT

**Avser koncernens totala (kvarvarande verksamhet och avyttrad verksamhet) resultat efter

finansiella poster

NYCKELTAL KONCERN
KVARVARANDE VERKSAMHETER

2015-01-01
2015-12-31
-13,2

2014-01-01
2014-12-31
-10,9

Vinstmarginal, %

-13,8

-11,4

Räntabilitet på eget kapital, %

-87,2

-32,1

6,6

33,5

16,4

37,4

1,1

0,3

16,4

37,5

40

54

Rörelsemarginal, %

Eget kapital, MSEK
Soliditet, %
Skuldsättningsgrad, ggr

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

-2,24

-2,96

Eget kapital per aktie, SEK*

0,60

8,00

Genomsnittligt antal aktier*

7 793 267

3 876 469

0

0

11 182 954

4 190 778

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

2015-10-01
2015-12-31
0

2014-10-01
2014-12-31
589

2015-01-01
2015-12-31
2 456

2014-01-01
2014-12-31
15 267

Å
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter

0

0

-924

-13 900

Övriga externa kostnader

-1 358

-1 806

-4 843

-8 255

Personalkostnader

-1 266

-1 402

-5 020

-8 116

-14
-2 638

-26
-2 645

-67
- 8 398

-87
-15 091

-10 000

-230

-44 204

-230

0

56

57

210

Avskrivning anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag (NOT 9)
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Skatt (NOT 5)
PERIODENS RESULTAT
ÖVRIGT TOTALRESULTAT
PERIODENS TOTALRESULTAT

-41

-304

-397

-989

-12 679

-3 123

-52 942

-16 100

0

-

-4 598

-

-12 679

-3 123

-57 540

-16 100

0

0

0

0

-12 679

-3 123

-57 540

-16 100

BALANSRÄKNING MODERBOLAG I SAMMANDRAG
Moderbolag
kSEK

Immateriella anläggningstillgångar

2015-12-31

2014-12-31

0

4

194

273

0

4 598

15 535

49 587

8 620

19 611

0

1 147

24 349

75 220

Eget kapital

-1 871

37 012

Avsättningar (NOT 8)

12 676

0

0

3 000

Skulder till koncernföretag

9 588

31 545

Övriga kortfristiga skulder

3 956

3 663

24 349

75 220

Materiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andelar i koncernföretag (NOT 9)
Kortfristiga fordringar (NOT 7)
Likvida medel
SUMMA TILLGÅNGAR

Skulder till kreditinstitut

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Not 1 KVARVARANDE/AVYTTRADE VERKSAMHETER
Den 8 september 2015 gick koncernens största dotterföretag, Pilum Industrifilter AB, i konkurs.
Konkursen innebar att dotterföretaget avkonsoliderades vid den tidpunkten. Verksamheten i Pilum
Industrifilter samt resultatet av konkursen redovisas i koncernens resultaträkning som avyttrad
verksamhet. Tidigare redovisade kvartal samt jämförelsåret 2014 har räknats om för att
Å
återspegla den kvarvarande verksamheten på ett stringent sätt. Som kvarvarande verksamheter
redovisas moderföretaget Pilum AB, Envipower AB samt det vilande dotterföretaget Pilum
Engineering AB.
Dotterföretaget Strömsfors 1:3 Norrköping avyttrades den 29 september 2015
(not 3).
Not 2 SEGMENT (KVARVARANDE VERKSAMHETER)
Med kvarvarande verksamheter avses Pilum AB, Envipower AB, Strömsfors 1:3 Norrköping AB och
det vilande bolaget Pilum Engineering AB med dess tillhörande koncernmässiga transaktioner. Med
”övrigt” avses Pilum AB, Strömsfors 1:3 Norrköping AB samt Pilum Engineering AB. Som beskrivs
ovan redovisas Pilum Industrifilter som avyttrad verksamhet och ingår inte i
segmentsredovisningen.

kSEK

2015-10-01

2014-10-01

2015-01-01

2014-01-01

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Övrigt
Nettoomsättning

1

439

3 041

15 619

Rörelseresultat

-2 637

-2 701

-9 673

-15 060

Summa tillgångar

28 628

76 961

28 628

76 961

Nettoomsättning

17 850

22 228

92 070

88 217

Rörelseresultat

-7 099

1 503

- 2 566

3 237

Summa tillgångar

14 368

17 463

14 368

17 463

-1

-304

- 3 011

-2 719

0

0

0

750

- 2 765

-30 994

- 2 765

-4 730

Nettoomsättning

17 850

22 363

92 100

101 117

Rörelseresultat

-9 736

-1 198

-12 239

-11 074

Summa tillgångar

40 231

89 694

40 231

89 694

Service (Envipower AB)

Koncernposter, eliminering
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Summa tillgångar
Koncern

Rörelseresultatet i kvartalet för Envipower är belastat med nedskrivning av goodwill om 4 600
kSEK.
NOT 3 RESULTAT VID AVYTTRING AV VERKSAMHETER
Den 29 september 2015 avyttrades dotterföretaget Strömsfors 1:3 Norrköping. Det
koncernmässiga resultatet av avyttringen uppgick till – 1 166 kSEK.
NOT 4 NEDSKRIVNING AV GOODWILL
Det ingående värdet på goodwill avseende dotterföretaget Envipower AB uppgick till 24 259 kSEK.
I samband med bokslutsarbetet utfördes en nedskrivningsprövning baserad på prognosticerade
diskonterade kassaflöden för bolaget. Nedskrivningsprövningen visade ett nedskrivningsbehov om
4 600 kSEK. Denna nedskrivning är inkluderad i koncernens resultaträkning. Efter nedskrivning
uppgår goodwillen i koncernen till 19 659 kSEK vilken i sin helhet avser Pilum Envipower AB.
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NOT 5 SKATT
Skatt på periodens resultat består av aktuell skatt om -193 kSEK samt uppskjuten skatt om –
4 576 kSEK. Av den uppskjutna skattekostnaden avser – 4 598 kSEK bortbokning av tidigare
upptagen uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga förlustavdrag i moderbolaget. I
koncernens nuvarande finansiella situation bedöms möjligheterna till att kunna utnyttja dessa
skattemässiga förlustavdrag för osäkra för att motivera värdet på en uppskjuten skattefordran.

Å
Not 6 RESULTAT AVYTTRADE VERKSAMHETER
Med avyttrade verksamheter avses Pilum Polyproject AB samt Pilum Industrifilter AB med
tillhörande koncernmässiga transaktioner. Pilum Polyproject AB avyttrades 28 februari 2014 och
Pilum Industrifilter gick i konkurs i september 2015.

kSEK

2015-10-01

2014-10-01

2015-01-01

2014-01-01

Pilum Industrifilter AB

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Totala intäkter

-

6 756

51 148

27 427

Övriga externa kostnader och
personalkostnader

-

-9 510

-73 083

-32 409

Resultat vid avyttring

-

-

-5 855

-

Avskrivningar

-

-45

-113

-200

Finansiella intäkter

-

-

-3

0

Finansiella kostnader

-

-100

-213

-301

Resultat före skatt

-

-2 899

-28 113

-5 483

-

-

-

-

-2 899

-28 133

- 5 483

Skatt
Resultat avyttrad verksamhet

-

kSEK

2015-10-01

2014-10-01

2015-01-01

2014-01-01

Pilum Polyproject AB

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

Totala intäkter

-

-

-

6 227

Övriga externa kostnader och
personalkostnader

-

-

-

-6 888

Resultat vid avyttring

-

-

-

-4 877

Avskrivningar

-

-

-

-166

Finansiella intäkter

-

-

-

1

Finansiella kostnader

-

-

-

-

Resultat före skatt

-

-

-

-4 460

Skatt

-

-

-

-30

Resultat avyttrad verksamhet

-

-

-

-5 733

NOT 7 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Av koncernens och moderföretagets kortfristiga fordringar består 779 kSEK av bankmedel hos
rekonstruktören samt 7 028 kSEK av spärrade likvida medel.
NOT 8 AVSÄTTNINGAR
Av koncernens och moderföretagets avsättningar består 12 676 kSEK av avsättningar för
garantiåtaganden och borgensförbindelser relaterade till konkursen i dotterföretaget Pilum
Industrifilter AB.
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NOT 9 RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

kSEK

2015-10-01

2014-10-01

2015-01-01

2014-01-01

2015-12-31

2014-12-31

2015-12-31

2014-12-31

- 32 043

-

-1 186

-

-10 975

-

Å

Resultat vid avyttring/konkurs
Pilum Industrifilter AB

-

Resultat vid avyttring Strömsfors
1:3 Norrköping

-

Nedskrivning Pilum Envipower
AB
Nedskrivning av Strömsfors 1:3
Norrköping

-10 000

-230

-10 000

Totalt

-230

-230

-44 204

-230

Det redovisade värdet på andelar i koncernföretag består per 2015-12-31 av Pilum Envipower AB,
15 435 kSEK, samt Pilum Engineering AB, 100 kSEK.

Not 10 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. Genom nyteckningen
emitterades 2 832 aktier och antalet aktier i Pilum ökade till 4 193 609.

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.
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Finansiell kalender
26 maj 2015
26 maj 2016

Delårsrapport januari – mars 2016
Årsstämma i Göteborg

Å

Frågor kring rapporten besvaras av
Christian Baarlid
VD/CEO
christian.baarlid@pilum.se
Tel: 070-561 80 20
Pilum AB (publ)
Box 6042
400 60 Göteborg
Tel: 033 - 20 64 30
Org nr. 556556-8325
Hemsida: www.pilum.se
E-post: info@pilum.se

Pilum är genom helägda dotterbolaget Envipower leverantör av teknisk konsultation, komponenter
och anläggningar, service och reservdelar inom rökgasrening och stoftavskiljning. 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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