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Halvårsrapport 2015 
Lund 2015-08-18 

Halvårsrapport 2015:  

Lovande miljonorder från kinesisk säljpartner  
 Nettoomsättningen uppgick till 393 (451) KSEK 

 Periodens resultat uppgick till -3 183 (-3 427) KSEK 

 Resultat per aktie: -0,15 (-0,57) SEK 

 Eget kapital per aktie: 1,34 (1,19) SEK 

 Tecknar säljpartneravtal avseende den tyska marknaden 

 Erhåller lovande order från kinesisk säljpartner på över en miljon kronor 
___________________________________________________________________________________________ 

Sammanfattning Q2 2015 
 Nettoomsättning uppgick till 161 (410) KSEK 

 Periodens resultat uppgick till 177 (-2 101) KSEK 

 Resultat per aktie: 0,01 (-0,10) SEK 

 Eget kapital per aktie: 1,34 (1,19) SEK 
___________________________________________________________________________________________ 

 

Väsentliga händelser under första halvåret 2015 

Under januari 2015 kom Serstech att erhålla sin första volymorder från en sydostasiatisk nationell 

polismyndighet som efter utvärdering och test beställt åtta instrument. Värdet på ordern är cirka en halv 

miljon kronor. Orderpotentialen i landet är på tusentals instrument. 

Vid en extra bolagsstämma i Serstech AB fattades beslut om att genomföra en garanterad nyemission om 

cirka 21,4 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. I samband med detta antogs en ny 

bolagsordning där aktiekapitalgränserna och antalet aktier höjdes. Företrädesemissionen övertecknades 

med 19 procent.  

Serstech har tecknat ett säljpartneravtal 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. Samarbetet har därför startat omedelbart och redan 

samma vecka ställde Polytec och Serstech ut tillsammans på en stor polismässa i Tyskland. Några veckor 

senare ställd Polytec ut på Achema, Tysklands största kemimässa, där Serstechs instrument hade en 

framträdande plats. En inledande order av strategiskt värde avseende ett flertal instrument tecknades 

direkt.  

Serstech har anlitat SAAB Combitech för att utveckla en säker molnlösning, som ägs helt av Serstech. 

Molnlösningen är en unik systemlösning som kopplar upp alla instrument från Serstech så att användarna 
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– till exempel inom tull, polis, militär och räddningstjänst – kan hantera sina instrument och dela 

mätresultat med varandra. Lösningen, som redan visas för kunder i sin första betaversion, gör det möjligt 

att upptäcka samband mellan olika mätresultat. Om en viss substans upptäcks på en ort gör systemet 

denna information tillgänglig i alla enheter över hela världen. Det gör exempelvis att tullmyndigheter över 

hela världen kan kontrollera alla transporter från ett visst land eller speditör om det finns anledning till 

misstanke. 

Enbart i Europa upptäcktes 80 nya narkotikapreparat förra året. En annan fördel är därför att databasen 

ständigt kan uppdateras med nya identifierade substanser – något som är väsentligt för tull och polis i 

arbetet mot narkotikainförsel. Systemet gör det även möjligt att vid behov enkelt koppla in extern 

expertis för analys på distans av okända ämnen. Samma system kan användas för att säkra hanteringen av 

kemikalier inom industrin. 

Serstech AB och YuanStone Technology Ltd har tecknat ett säljpartneravtal, som innebär att YuanStone 

kommer att ansvara för försäljning på den kinesiska industrimarknaden. Avtalet innebär att YuanStone 

tecknat en initial order på över 1 miljon kronor samt hanterar nationell marknadsföring och support. Den 

första delleveransen har skett och flera marknadsaktiviteter har påbörjats. 

Serstechs tidigare säljpartner Delanfu kommer framöver att helt fokusera på säkerhetsmarknaden i Kina. 

YuanStone levererar redan system med såväl mjukvara som instrument och har kunder i många kinesiska 

regioner.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång  

Mikael Wanland har rekryterats som ny försäljningschef för att utveckla bolagets nätverk av säljpartners i 

Europa såväl som Asien. Han ansvarar även för den viktiga svenska marknaden. Mikael har under åtta år 

lett ett svenskt teknikbolags framgångsrika internationella försäljning och marknadsutveckling. Mikael har 

gedigen utlandserfarenhet och branschkunskap inom såväl IT-lösningar som instrument.  

Serstech har nyligen flaggat för att Victory Life & Pension Assurance Companys ägarandel har sjunkit från 
12,1% till 7,9% då bolaget inte hade möjlighet att delta i den senaste nyemissionen. 
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Försäljning och resultat 

Nettoomsättningen uppgick till 393 KSEK (451 KSEK). Det redovisade resultat blev -3 183 KSEK (-3 427), 

vilket är enligt plan. 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. Serstech arbetar inte längre med externt finansierade konsultuppdrag vilket 

tidigare bidragit till att öka försäljningen. Bolagets försäljning varierar också mellan olika kvartal då 

försäljningsarbetet är projektbaserat med långa cykler.  

Under halvåret har utvecklingskostnader på 6 100 KSEK aktiverats, vilket bidragit till resultatet. 

Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK per aktie (-0,37).  

Investeringar 

Serstechs totala investeringar under perioden uppgick till 7 068 (0) KSEK och avsåg immateriella 

anläggningstillgångar med 7 039 (0) KSEK såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser 

materiella anläggningstillgångar 29 (0) KSEK såsom inventarier, verktyg och installationer.  

Avskrivningar 

Periodens resultat har belastats med 32 (15) KSEK i avskrivningar varav 32 (15) KSEK avskrivningar på 

inventarier, verktyg och installationer, 0 (0) KSEK avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för 

utvecklingsarbete samt 0 (0) avser avskrivning av goodwill.  

Likviditet och finansiering 

Den 30 juni 2015 uppgick bolagets likvida medel till 6 197 KSEK (2 997). Bolaget hade per rapportdatumet 

långfristiga räntebärande skulder om 1 812 KSEK (93). 

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier 

Per 30 juni 2015 uppgick Serstechs egna kapital till 28 683 KSEK (21 518). 

Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2015 till 84 procent (90). 

Aktiekapitalet är fördelat på 21 373 102 aktier med ett kvotvärde om 0,11 SEK. 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 30 juni 2015 hade 

bolaget cirka 700 aktieägare.  

Anställda 

Per den 30 juni 2015 hade Serstech 10 anställda (8,5) varav 8 män och 2 kvinnor.  
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Framtidsutsikter 

Styrelsen för Serstech bedömer att framtidsutsikterna på marknaden är mycket goda och att 

förutsättningarna för en långsiktigt gynnsam utveckling finns på plats. Det gäller inte minst 

produktfamiljen, molntjänsten, den nya organisationen och säljpartnernätverket.  

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 november 2015  Q3-rapport 

25 februari 2016  Bokslutskommuniké 
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VD-ord 

Året har hittills verkligen visat på de utmaningar som samhället står inför när det gäller kemikalier. Vi har 

sett otaliga incidenter med vita pulver där flertalet varit ofarliga, men också i något fall mycket giftigt. Vi 

har sett många explosioner, såväl som en del i kriminell verksamhet på hemmaplan som gigantiska 

kemiolyckor med hundratals döda som följd. Vi förstår behovet av lösningar på detta och Serstech arbetar 

hårt för att kunna vara till hjälp där ute. Det handlar inte bara om instrument som på plats ökar 

säkerheten för människor och egendom, utan i hög grad också om att kunna dela och analysera mätdata.  

Vårt handhållna instrument Serstech 100 Indicator och vår molnbaserade tjänst ”ChemDash” har under 

perioden utvecklats vidare för att allt bättre kunna lösa dessa utmaningar. Ett exempel på detta är en 

nyligen laserad metod där användaren direkt i instrumentet får en röd skärm när ett ämne från kundens 

lista över olagliga ämnen hittats. Samtidigt erbjuder vi möjligheter till större projekt där ChemDash ger 

kunderna ytterligare förmågor. Detta är en unik tjänst, som blir allt effektivare ju fler mätpunkter man 

har, vilket gynnar såväl kunden som Serstech.  Vi är ensamma om att kunna leverera både instrument som 

är kostnadseffektiva och en molntjänst som knyter ihop mätningarna och gör dem tillgängliga för alla i 

nätverket. 

Den övertecknade nyemissionen som genomfördes under perioden har inte bara möjliggjort denna 

utveckling, utan minst lika viktigt att vi kunna intensifiera våra sälj- och marknadsaktiviteter. På den stora 

tyskspråkiga marknaden har en väletablerad säljpartner knutits till Serstech och de har redan ställt ut vårt 

instrument på flera mässor samt fått ett antal intressanta kundprojekt, som dock ännu inte resulterat i 

order. Miljonordern från Kina, som kom i slutet av juni, är ett annat sådant resultat. Jag konstaterar dock 

att beslutsprocesserna är långsammare än förväntat. 

Vi måste öka tempot i försäljningsarbetet och har därför per den 1 augusti anställt en ny försäljningschef 

med stor internationell erfarenhet från den asiatiska marknaden och från instrumentvärlden.  Bredden på 

vårt säljpartnernätverk, alla de aktiviteter som görs under hösten och vårt allt mer heltäckande 

erbjudande gör att vi räknar med att försäljningen tar fart.  

Det är en spännande och viktig uppgift vi har framför oss. Vi kan verkligen hjälpa till och ge våra kunder 

bättre medvetenhet om kemikalier i samhället. Vi har nu ökat tempot ytterligare och jag ser med stor 

tillförsikt fram mot höstens aktiviteter. 

/Peter Höjerback, VD 

För mer information vänligen kontakta: 

Peter Höjerback, VD, +46 709 759 000, ph@serstech.com, eller besök www.serstech.com   

mailto:ph@serstech.com
http://www.serstech.com/
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Verksamheten 

Serstech AB (publ), med organisationsnummer 556713-9893, skapar medvetande om kemikalier i 

samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör 

verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument 

skapar vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och 

industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll 

av råvaror, medan man inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle.  

Serstechs små handhållna instrument som bygger på den så kallade Ramanspektrometern och är 

utvecklade att genom miniatyrisering möjliggöra att ett större antal instrument kan användas direkt av 

den kontrollerande personalen. Därmed förlängs laboratoriets räckvidd ut till platsen där proverna finns, 

vilket ger kunderna möjlighet att fatta rätt beslut direkt på platsen samtidigt som kortas beslutstiden och 

en kostnadseffektiv handläggning uppnås som snabbt och enkelt identifierar kemikalier på plats.  

Instrumentet bygger på en laser, som belyser det prov som ska undersökas. På displayen visas efter 

mindre än 30 sekunder vilket ämne det är. Användningarna inom säkerhetsområdet är många. 

Tjänstemän inom tull och polis kan identifiera narkotika och sprängämnen. Militären kan identifiera hot i 

svåra situationer. Räddningstjänsten kan identifiera farliga ämnen och förhindra olyckor som kan drabba 

både människor och miljön.  

En stor fördel med Serstechs teknik är att den kan kopplas till en säker mjukvara för analys och delning. 

Systemet och instrumenten kan lätt anpassas till olika kunders nationella och individuella behov. Det är 

inte bara språket som kan ändras, utan även vilka ämnen som ska kunna identifieras och vilka åtgärder 

som ska rekommenderas. Att bygga in och hantera dessa databaser ingår i de tjänster som Serstech 

erbjuder. 

Serstech AB har sin bas på Ideon Science Park i Lund och är listat på AktieTorget under beteckningen 

SERT.  

Serstechs vision är en värld där kemisk identifiering är en naturlig del i samhället för förbättrad trygghet, 

hälsa och miljö tack vare små uppkopplade instrument från Serstech. 

 
Om Serstech 
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla information från mätinstrument och databaser till 
kunskap som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och innovativa instrument skapar 
vi snabbt enkla system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt gods och industrikemikalier. Kunder inom 
industrin sparar tid och pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom tull, polis och 
miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på Ideon i Lund. 

  



 
 

    S i d a  7 | 12 

 

Resultaträkning       
Koncernen 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

(KSEK) 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

        

Rörelsens intäkter       

Nettoomsättning 393    451    1 132    

Aktiverat arbete för egen räkning 6 935    6 356    8 057    

Övriga rörelseintäkter, EU-bidrag 25    261    184    

Summa Rörelsens intäkter 7 352    7 068    9 373    

        

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter -22    -1    -12    

Övriga externa kostnader -5 820    -6 938    -11 585    

Personalkostnader -4 486    -3 505    -6 042    

Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar -32    -31    -63    

        

Summa Rörelsens kostnader -10 361    -10 475    -17 702    

        

RÖRELSERESULTAT -3 009    -3 407    -8 329    

        

Resultat från finansiella poster       

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0    0    9    

Räntekostnader och liknande resultatposter -152    -18    -82    

Kursvinster-/förluster -23    -2    -25    

        

Resultat efter finansiella poster -3 183    -3 427    -8 427    

        

Skatt på periodens resultat 0    0    0    

Omtaxering tidigare resultat 0    0    0    

        

PERIODENS RESULTAT -3 183    -3 427    -8 427    
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Balansräkning       
Koncernen       

(KSEK) 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

Pågående nyemission       

Immateriella anläggningstillgångar       

Goodwill 0    16 190    17 890    

Immateriella anläggningstillgångar 24 930    0    0    

Summa Immateriella anläggningstillgångar 24 930    16 190    17 890    

        

Materiella anläggningstillgångar       

Inventarier, verktyg och installationer 224    258    227    

Summa Materiella anläggningstillgångar 224    258    227    

        

Finansiella anläggningstillgångar       

Finansiella tillgångar 0    0    0    

Summa Finansiella anläggningstillgångar 0    0    0    

        

Summa Anläggningstillgångar 25 153    16 448    18 117    

        

Omsättningstillgångar       

Varulager mm       

Varulager 212    0    24    

Summa Varulager 212    0    24    

        

Kortfristiga fordringar       

Kundfordringar 478    264    580    

Skattefordran 0    652    0    

Övriga fordringar 2 033    133    788    

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 221    67    0    

Summa Kortfristiga fordringar 2 732    1 116    1 368    

        

Kassa, bank 6 197    2 997    327    

        

Summa Omsättningstillgångar 9 142    4 113    1 720    

        

SUMMA TILLGÅNGAR 34 295    20 561    19 837    
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Balansräkning       
        

(KSEK) 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

        

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR        

OCH SKULDER        

        

Eget kapital       

Eget kapital 28 683    21 518    13 917    

        

Summa Eget kapital 28 683    21 518    13 917    

        

Uppskjuten skatteskuld 0    0    0    

        

Långfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 1 812    93    1 870    

Summa Långfristiga skulder 1 812    93    1 870    

        

Kortfristiga skulder       

Skulder till kreditinstitut 278    0    278    

Pågående arbeten för annans räkning 0    0    0    

Leverantörsskulder 1 816    1 321    1 024    

Övriga skulder 1 665    314    2 747    

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41    742      

Summa Kortfristiga skulder 3 800    2 377    4 049    

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 295    23 988    19 837    
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Kassaflödesanalys       
  2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

(KSEK) 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

        

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Rörelseresultat -3 185    -3 407    -8 329    

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 32    31    63    

Erlagd skattekostnad 0    0    0    

Erhållen ränta    -2    -16    

Erlagd ränta och valutakursförändringar 0    -18    -82    

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL -3 153    -3 396    -8 364    

        

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR       

I RÖRELSERESULTAT       

Ökning (-) /minskning (+) varulager -188    0    -24    

Ökning (-) / minskning (+) av  fordringar  0    -39    -462    

Ökning (+) / minskning (-) av kortfristiga skulder  -1 374    528    171    

Ökning (+) / minskning (-) av leverantörsskulder  -240      315    

Ökning (+) / minskning (-) av lån -55      1 885    

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -5 010    -2 907    -6 479    

        

INVESTERINGSVERKSAMHETEN       

Förvärv av dotterbolag 0    0    0    

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -29    0    -13    

Återbetald deposition 0    0    0    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 039    0    -8 074    

Erhållna bidrag utvecklingsprojekt (förändring) 0    0    0    

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -7 068    0    -8 087    

        

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Checkräkningskredit 0    0    -66    

Lån 0    -121    1 722    

Erlagda emissionskostnader 0    0    0    

Nyemission 17 949    0    6 539    

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 17 949    -121    8 195    

        

PERIODENS KASSAFLÖDE 5 871    -3 028    -6 371    

Likvida medel vid periodens början 327    6 608    6 674    

Likvida medel vid periodens slut 6 197    2 997    328    
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Nyckeltal       
        

(SEK) 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 

  2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET       

Omsättningstillväxt (%) -12,9% 46,4% 130,5% 

Rörelsemarginal (%) neg neg neg 

Vinstmarginal (%) neg neg neg 

Räntabilitet på eget kapital (%) neg neg neg 

        

KAPITALSTRUKTUR       

Eget kapital (KSEK) 28 683    21 518    13 917    

Balansomslutning (KSEK) 34 295    23 988    19 837    

Sysselsatt kapital (KSEK) 32 585    21 704    17 936    

Räntebärande nettoskuld (KSEK) 2 090    93    2 148    

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 0,27    0,36    0,50    

Soliditet (%) 84% 90% 70% 

Skuldsättningsgrad (%) 7,29% 0,43% 15,44% 

Räntetäckningsgrad (ggr) neg neg neg 

        

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET       

Kassaflöde före investeringar (KSEK) -5 010    -2 907    -6 479    

Kassaflöde efter investeringar (KSEK) -12 078    -2 907    -14 566    

Likvida medel (KSEK) 6 197    2 997    327    

        

INVESTERINGAR       

Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) -29    0    -13    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -7 039    0    -8 074    

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0    -1    -3    

Förvärv av dotterföretag 0    0    0    

Förvärv av aktier och andelar 0    0    -2    

        

MEDARBETARE       

Medelantalet anställda 10    9    9    

Omsättning per anställd (KSEK) 735    785    1 041    

Antalet anställda 10    9    9    

        

DATA PER AKTIE       

Antal aktier 21 373 102    13 176 676    14 248 735    

Resultat per aktie -0,15    -0,26    -0,59    

Eget kapital per aktie (SEK) 1,34    1,63    0,98    
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Definition av nyckeltal 
 
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET 
Omsättningstillväxt (%)  Förändring av nettointäkterna i procent av föregående periods 

intäkter 
Rörelsemarginal (%)  Rörelseresultat i procent av omsättningen 
Vinstmarginal (%)  Periodens resultat i procent av omsättningen 
Räntabilitet på eget kapital (%)  Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital 
 
KAPITALSTRUKTUR 
Eget kapital (KSEK)  Eget kapital vid periodens slut 
Balansomslutning (KSEK)  Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital 
Sysselsatt kapital (KSEK)   Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder  
   inklusive latent skatt  
Räntebärande nettoskuld (KSEK)  Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella 

tillgångar inklusive likvida medel 
Kapitalomsättningshastighet (ggr)   Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning 
Soliditet (%)   Eget kapital i procent av balansomslutningen 
Skuldsättningsgrad (%)  Räntebärande skulder dividerat med eget kapital 
Räntetäckningsgrad   Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat 

med finansiella kostnader 
 
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET 
Kassaflöde före investeringar (KSEK)  Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar 

kassaflöde minus förändring av rörelsekapital 
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)  Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar 

kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar 
Likvida medel (KSEK)  Banktillgodohavanden och kassa 
 
MEDARBETARE 
Medelantalet anställda  Medelantalet anställda under perioden 
Omsättning per anställd  Omsättning dividerat med medelantalet anställda 
Antalet anställda  Antalet anställda vid periodens slut 
 
DATA PER AKTIE 
Antal aktier  Antalet utestående aktier vid periodens slut 
Resultat per aktie (SEK)  Periodens resultat dividerat med antal aktier 
Eget kapital per aktie (SEK)  Eget kapital dividerat med antal aktier 

 
 


