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Första volymordern och övertecknad nyemission







Nettoomsättning uppgick till KSEK 232 (41)
Periodens resultat uppgick till KSEK -3 362 (-1 324)
Resultat per aktie: SEK -0,16 (-0,10)
Eget kapital per aktie: SEK 1,34 (1,10)
Erhåller sin första volymorder när en sydostasiatisk polismyndighet beställer åtta
instrument
Genomför övertecknad nyemission

___________________________________________________________________________________________
*Nyemissionen avslutades under mars 2015, men registrerades i sin helhet hos Bolagsverket i april 2015. I denna rapport
har använts 21 373 102 aktier vid beräkning av resultatet, det vill säga antalet aktier efter emissionens genomförande.

Väsentliga händelser under perioden
Under januari 2015 kom Serstech att erhålla sin första volymorder för sitt handhållna instrument som
identifierar kemikalier. Ordern kommer från en sydostasiatisk nationell polismyndighet som efter
utvärdering och test beställt åtta instrument. Av säkerhetsskäl vill kunden vara anonym tills vidare. Värdet
på ordern är cirka en halv miljon kronor. Kunden har i sin bedömning av behovet indikerat att
orderpotentialen i landet är på tusentals instrument.
Vid en extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) fattades beslut om att genomföra en garanterad
nyemission om maximalt 21,4 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband
med detta antogs en ny bolagsordning där aktiekapitalgränserna och antalet aktier höjdes.
Företrädesemissionen, som var säkerställd genom garantiåtaganden till motsvarande 80 procent av
emissionsbeloppet, övertecknades med 19 procent. Bolaget tillfördes därmed ca 21,4 miljoner kronor
före emissionskostnader som beräknas uppgå till 3,9 Mkr inklusive garantikostnader. Likviden från
nyemissionen säkrar finansiering för utveckling av mjukvara och internationell expansion. Emissionen
beräknas ta Bolaget till positivt kassaflöde. Emissionen registrerades i sin helhet hos Bolagsverket under
april 2015, varför det i denna rapport använts 14 248 735 aktier vid beräkning av antalet aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Den 13 april 2015 höll Serstech årsstämma.
Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen avseende bolaget, att
vinstdispositionen skulle ske i enlighet med den fastställda balansräkningen samt att bevilja ansvarsfrihet
åt verkställande direktören och styrelsens ledamöter. Arvodet till styrelseledamöter fastställdes till KSEK
60 per år. Revisorerna kom att ersättas efter räkning för nedlagt arbete.
Till styrelsen omvaldes Thomas Pileby och Anders Laurin samt nyvaldes Sophie Persson och Michael
Edelborg Christensen. Jörg Hübner hade avböjt omval då han accepterat uppdraget som ordförande för
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Serstechs advisory board. Till revisor omvaldes Per Arne Pettersson, Deloitte AB. Michael Edelborg
Christensen kom under den andra halvan av april att meddela att han på grund av personliga skäl inte
kunde fullfölja sitt uppdrag och att han därför avgick.
I bolaget fanns vid datumet för bolagsstämman 21 373 102 aktier och röster. Aktieägare med 2 447 770
aktier och röster, motsvarande 11,5 procent av den totala aktiestocken deltog i bolagsstämman.
Serstech har under den andra halvan av april tecknat ett försäljningsavtal med Polytec GmbH, som är en
välkänd och stor distributör för mätutrustning till den tyska industrin samt myndigheter. Polytec har
utmärkta marknadskontakter och redan hög kompetens inom Serstechs teknikområde på samtliga
tysktalande marknader. Samarbetet har därför startat omedelbart och redan samma vecka ställde Polytec
och Serstech ut tillsammans på en stor polismässa i Tyskland. En inledande order av strategiskt värde
avseende ett flertal instrument tecknades direkt.
Polytec har cirka 380 anställda och mer än 45 års erfarenhet av lasrar och optisk mätteknik. Sedan tidigare
säljer de större och dyrare Ramanspektrometrar, varav en är portabel. Polytec kan därmed marknaden
och har sett ett behov inom såväl industrin som myndigheter av de lösningar som Serstech erbjuder.

Försäljning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 232 KSEK (41 KSEK). Det redovisade resultat blev -3 362 KSEK (-1 324).
Resultatet påverkas dels av högre kostnader vilka är av engångskaraktär för nyemissionen, men också av
kostnader i syfte att säkerställa övergången till full volymtillverkning vilket har tagit såväl tid, kapital och
andra resurser i anspråk då Serstech på allvar påbörjat försäljningsarbetet med sin spektrometer. Intäkten
från Serstechs första volymorder redovisas under andra kvartalet.
Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK per aktie (-0,10).

Investeringar
Serstechs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 687 (0) och avsåg immateriella
anläggningstillgångar med KSEK 687 (0) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser
materiella anläggningstillgångar KSEK 0 (0) såsom inventarier, verktyg och installationer.

Avskrivningar
Periodens resultat har belastats med KSEK 16 (15) i avskrivningar varav KSEK 16 (15) avskrivningar på
inventarier, verktyg och installationer, KSEK 0 (0) avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för
utvecklingsarbete samt 0 (0) avser avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering
Den 31 mars 2015 uppgick bolagets likvida medel till 15 657 KSEK (2 557). Bolaget hade per
rapportdatumet långfristiga räntebärande skulder om 1 843 KSEK (120).
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Eget kapital, aktiekapital och antal aktier
Per 31 mars 2015 uppgick Serstechs egna kapital till 28 569 KSEK (13 917).
Bolagets soliditet uppgick den 31 mars 2015 till 77 procent (81).
Aktiekapitalet är fördelat på 21 373 102 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,11. Samtliga aktier utgörs av
samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 28 augusti 2013
på AktieTorget under kortnamnet SERT och med ISIN-kod SE0005365095. Per den 31 mars 2015 hade
bolaget cirka 700 aktieägare.

Anställda
Per den 31 mars 2015 hade Serstech 8 anställda (8,5) varav 6 män och 2 kvinnor.

Utsikter för bokföringsåret 2015
Styrelsen för Serstech bedömer att rätt åtgärder vidtagits i bolaget för att färdigställa en stark
produktfamilj. Framtidsutsikterna är goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de
investeringar inom försäljning, produktion och produktutveckling som görs under året.

Redovisningsprinciper
Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.
Övergången till K3 innebar dock ingen väsentlig förändring av de redovisningsprinciper som bolaget
tillämpat tidigare förutom rubriceringen av posterna under eget kapital. Jämförelseposterna är därför inte
omräknade. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om
ej annat framgår.
Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen
Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
18 augusti 2015
18 november 2015
25 februari 2016

Halvårsrapport
Q3-rapport
Bokslutskommuniké
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VD-ord
Kemikalier fortsätter att oroa våra kunder. Nya narkotika tas fram varje vecka. Terrorister kan relativt
enkelt tillverka egna bomber. Kuvert med vita pulver stänger myndigheter och företag. Dålig kvalitet i
leveranser stoppar produktionen och skadar varumärket. Det gäller att hitta bra verktyg som gör att man
kan få ett helhetsgrepp över kemikalierna, både i samhället i stort och i företagen. Det kräver många
instrument som kan identifiera många kemikalier och system som gör att man kan lagra, dela och
analysera informationen. Här har Serstech lösningen.
Under kvartalet har vi kunnat glädjas åt aktieägarnas förtroende för bolaget och med en övertecknad
nyemission bakom oss har vi med entusiasm påbörjat det verkliga försäljningsarbetet. Det innebär att vi
utökar organisationen med nya säljresurser, samtidigt som kundkontakterna ökar. Vi initierar kampanjer,
tar fram nytt marknadsföringsmaterial, utvecklar hemsidan och deltar på mässor, samt träffar många
kunder. Vi flyttar fram positionerna hos de kunder som redan testar och breddar användningen till fler
grupper hos kunderna. Vi har stort fokus på att få våra säljpartner att intensifiera sin försäljning, vilket
kräver hög intensitet och närvaro. Nu växlar vi upp för att täcka flera marknader, och i april meddelade vi
att har slutit avtal med Polytec för Tyskland, Österrike och Schweiz. Polytec är kunniga och har snabbt
kommit igång med sitt arbete. Allt detta är nödvändigt för att kunna växa som planerat och det känns
lovande.
De flesta av er vet att vår teknik (Raman) varit känd sedan länge, men vår lösning innebär att tekniken kan
användas av många fler personer och i många fler sammanhang än förut. Detta skapar stor nytta hos
kunderna, men det är också en nyhet. Det innebär att säljcyklerna är längre än om de bara behövt ett
eller två instrument. Många av våra potentiella kunder behöver många hundra och i bästa fall tusentals.
Inför sådana inköp blir testerna fler och noggrannare. Detta är inget fel, utan vi kan redan med glädje se
att vårt instrument lovordas för sin noggrannhet, det lilla formatet och det enkla användandet. Vi får
också stor uppskattning för hur vi tänker kundnytta och för vårt fokus på en lösning. Vi har helt enkelt ett
riktigt bra erbjudande – men det är en nyhet.
Det är försäljning som står i fokus. Samtidigt utvecklas instrumentet med ökad funktionalitet varje månad
och blir därmed bättre och bättre för kunderna. Vi tar även fram vår molnlösning och kommer inom kort
att gå ut med ytterligare information. Expansionen är igång. Nu ser vi fram mot att förändra marknaden.

Peter Höjerback
VD för Serstech AB (publ)
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För mer information vänligen kontakta
Peter Höjerback, VD,
+46 709 759 000
ph@serstech.com

Eller besök www.serstech.com
Serstech AB (publ) har sin bas i Lund är listat på AktieTorget under beteckningen SERT.

Om Serstech
Serstech skapar kunskap om okända kemikalier med hjälp av en systemlösning som består av en säker IT-plattform samt instrument såsom
bolagets mycket lilla och kostnadseffektiva Raman-spektrometer. Systemet ger kunderna en helhetsbild över de kemikalier de påträffar.
Instrumentet i sin tur kan byggas in för processövervakning eller användas i form av ett handhållet instrument. Mätningarna kräver inte
några förberedelser och går igenom såväl vatten som glas och plast. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel
kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet identifierar narkotika och farliga ämnen. Bolaget är noterat på
AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund.
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Resultaträkning
Koncernen
(KSEK)
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag
Summa Rörelsens intäkter

2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01
2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

232
687
22
941

41
4 046
94
4 181

1 132
8 057
184
9 373

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

-56
-2 170
-1 936
-16

0
-3 746
-1 733
-15

-12
-11 585
-6 042
-63

Summa Rörelsens kostnader

-4 178

-5 494

-17 702

RÖRELSERESULTAT

-3 237

-1 313

-8 329

0
-102
-23

0
-10

9
-82
0

-3 362

-1 324

-8 402

0
0

0
0

0
0

-3 362

-1 324

-8 402

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Kursvinster-/förluster
Resultat efter finansiella poster
Skatt på periodens resultat
Omtaxering tidigare resultat
PERIODENS RESULTAT
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Balansräkning
Koncernen
(KSEK)
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Summa Immateriella anläggningstillgångar

2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

18 578
18 578

13 863
13 863

17 890
17 890

211
211

274
274

227
227

18 789

14 137

18 117

24
24

0
0

24
24

639
27
1 287
700
2 653

0
839
306
0
1 145

580
0
788
0
1 368

Kassa, bank

15 657

2 557

327

Summa Omsättningstillgångar

18 334

3 702

1 720

SUMMA TILLGÅNGAR

37 123

17 839

19 837

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa Materiella anläggningstillgångar
Summa Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Summa Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar
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Balansräkning
(KSEK)

2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital inkl periodens resultat
Summa Eget kapital

28 569
28 569

14 455
14 455

13 917
13 917

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa Långfristiga skulder

1 843
1 843

120
120

1 870
1 870

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa Kortfristiga skulder

278
4 345
1 659
429
6 711

0
2 229
358
677
3 264

278
1 024
2 747

37 123

17 839

19 837

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 049
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Kassaflödesanalys
(KSEK)
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd skattekostnad
Erhållen ränta
Erlagd ränta och valutakursförändringar
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL

2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01
2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

-3 237
16
0
-23
-102

-1 313
15
0
0
-10

-8 329
63
0
9
-82

-3 346

-1 309

-8 339

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR
I RÖRELSERESULTAT
Ökning (-) /minskning (+) varulager
Ökning (-) / minskning (+) av fordringar
Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder
Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder
Ökning (+) / minskning (-) av lån
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

0
-1 294
2 672
0
0
-1 968

0
-68
1 415

39

-24
-462
171
315
1 885
-6 454

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av dotterbolag
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Återbetald deposition
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring)
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

0
0
0
-687
0
-687

0
0
0
0
0
0

0
-13
0
-8 074
0
-8 087

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Checkräkningskredit
Lån
Erlagda emissionskostnader
Nyemission
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

0
-27
0
18 014
17 987

0
-94
0
0
-94

-66
1 722
0
6 539
8 195

PERIODENS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

15 332
327
15 657

-55
6 608
2 557

-6 346
6 674
328
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Nyckeltal
(SEK)

2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01
2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

465,9%
neg
neg
neg

-86,7%
neg
neg
neg

130,5%
neg
neg
neg

KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad (ggr)

28 569
37 123
32 533
2 121
0,03
77%
7,42%
neg

14 455
17 839
14 695
120
0,25
81%
0,83%
neg

13 917
19 837
17 936
2 148
0,50
70%
15,44%
neg

-1 968
-2 655
15 657

39
39
2 557

-6 454
-14 541
327

0
-687
0
0
0

0
0
0
0
0

-13
-8 074
-3
0
-2

8
118
8

9
486
9

9
1 041
9

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel (KSEK)
INVESTERINGAR
Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK)
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag
Förvärv av aktier och andelar
MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd (KSEK)
Antalet anställda
DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie
Eget kapital per aktie (SEK)

21 373 102 13 176 676 14 248 735
-0,16
-0,10
-0,59
1,34
1,10
0,98
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Definition av nyckeltal
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET
Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)
KAPITALSTRUKTUR
Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET
Kassaflöde före investeringar (KSEK)

Förändring av nettointäkterna i procent av föregående periods
intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder
inklusive latent skatt
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella
tillgångar inklusive likvida medel
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat
med finansiella kostnader

Likvida medel (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar
kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE
Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
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