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Delårsrapport för kvartal 3, 2012
Många investeringsförfrågningar men avvaktan med beslut

Viktiga händelser under tredje kvartalet
 Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 22,4 Mkr (-73,1 Mkr)
exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga placeringar på
12,3 Mkr
 Resultatet har huvudsakligen påverkats av återläggning av
nedskrivning på innehavet i aktiefonder på 15,6 Mkr samt reavinst
på 11,6 Mkr på realisering av innehavet i räntefonder
 Det totala kassaflödet uppgick till -27,3 Mkr (-68,3 Mkr) varav
investeringar i portföljbolag -8,5 Mkr (-55,7 Mkr) inklusive direkt
hänförliga kostnader
 Likvida medel och kortfristiga placeringar vid kvartalets slut
uppgick till 2 546 Mkr (2 592 Mkr)
 Fouriertransform har under kvartalet förhandlat med flera bolag
för att undersöka möjligheten att genomföra investeringar som ny
delägare
 Företrädare för Fouriertransforms styrelse och verkställande
direktör deltog under Almedalsveckan
 Sedan starten 2009 har Fouriertransform beslutat att investera
totalt 586 Mkr i sexton bolag i det svenska fordonsklustret, vilket
tillsammans med syndikeringspartners motsvarar en total
investeringsnivå om 1,8 Mdr

VD:s kommentar
Den fortsatta osäkerheten i marknaden med bl a lägre tillväxt, svaga statsfinanser i euro-området
och Kinas fortsatta inbromsning har resulterat i en avvaktande inställning till nya investeringar.
Antalet bolagsaffärer generellt i Sverige har minskat med nästan 40 procent i år. Fouriertransform
märker detta i kontakter med bolag där behov av nya ägare söks. Under kvartalet har
Fouriertransform haft ett 40-tal möten med bolag med stort behov av nytt ägarkapital men
osäkerheten i marknaden gör att det är svårare att komma till avslut då bolagen avvaktar.
Fouriertransforms arbete inom investeringsområdena plåt, plast och mekanisk bearbetning har
intensifierats med målsättningen att investera i bra utvecklingsbara bolag som bas för en
klustring, vilket är en förutsättning för att bolagen ska klara sin internationella expansion med
tillväxt och förbättrad lönsamhet.
Fouriertransforms portföljbolag har fortsatt sin positiva utveckling som t e x Norstel i
Norrköping med nya framgångar inom området epitaxiella ytskikt, EELCEE i Trollhättan i sitt
framgångsrika viktminskningsprojekt för den tunga fordonsindustrin, Pelagicore i Göteborg med
ett nytt kontor i München nära de viktiga tyska biltillverkarna och inte minst Vicura i Trollhättan
som har beslutat om ett nytt kontor i Indien efter nya utvecklingsprojekt med indiska
fordonskunder.

Per Nordberg
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Fouriertransform i
sammandrag, Mkr

Kv 3
2012

Kv 3
2011

%

Periodens resultat

22,4

-73,1

8,5

55,7

-27,3

-68,3

Likvida medel och kortfristiga
placeringar

2 545,9

Eget kapital

2 978,6

Soliditet

99,3 %

Investeringar i portföljbolag
Periodens kassaflöde

Kv 1-3
2012

Kv 1-3
2011

%

130

42,4

-104,2

141

-85

96,4

94,5

2

-

-129,7

-133,7

-

2 592,2

-2

2 545,9

2 592,2

-2

2 908,7

2

2 978,6

2 908,7

2

99,7 %

-

99,3%

99,7 %

-

Omvärld och marknad – de osäkra tiderna består
Krisen spiller över på Sverige
Skuldkrisen i euroområdet har fortsatt att skapa osäkerhet och hämma den ekonomiska
utvecklingen, inte bara i euroområdet utan även i stora delar av världen i övrigt. Enligt flera
bedömare är förväntningarna i Sverige nu mer dämpade än för bara något kvartal sedan och
Konjunkturinstitutet förutspår i augusti en ny konjunktursvacka, bland annat till följd av den starka
svenska kronan som riskerar att hämma exportens bidrag till BNP-tillväxten. En fortsatt global
konjunkturförsämring väntas också minska efterfrågan och investeringsviljan på för Sverige
viktiga exportmarknader.
Utvecklingen har avspeglats i flera viktiga indikatorer under tredje kvartalet, såsom
inköpschefsindex, industrins orderingång och tillverkningsindustrins produktionsplaner. En
konsekvens har varit att anställningsplanerna fallit tillbaka snabbt och i september ökade varslen
i industrin. En betydande ökning av antalet konkurser märktes också under tredje kvartalet. De
svenska hushållen prioriterar dessutom i ökande grad sparande framför konsumtion, vilket bland
annat gått ut över bilförsäljningen.
I euroområdet har alla indikatorer hittills pekat nedåt under året och EU-kommissionens
senaste prognos indikerar en tillväxt på endast 1 procent för 2013, men med reservation för att
läget är fortsatt instabilt. Även i USA har prognoserna för tillväxt, arbetslöshet och sysselsättning
reviderats ned något, även om utsikterna ser bättre ut än i Europa och framför allt för
euroområdet. Den senaste prognossammanvägningen tyder på en tillväxt i USA på 2,2 procent i
år och ungefär lika stor under 2013.
Fortsatt krympande fordonsmarknader
Antalet nyregistrerade fordon i Sverige fortsatte nedåt under det tredje kvartalet, jämfört med året
innan. För perioden januari - september innebar det en nedgång med 10 procent för personbilar
och med 13 procent för lastbilsregistreringarna, enligt Bil Sweden.
I Europa fortsatte fordonsförsäljningens kräftgång. Nyregistreringarna av kommersiella fordon
fortsatte att minska jämfört med föregående år vilket ledde till en total minskning under årets
första åtta månader med 10 procent. Generellt krympte alla de större kommersiella
fordonsmarknaderna, från en minskning med 2,5 procent i Tyskland, till cirka 25 procent i
Spanien och 35 procent i Italien.
Även personbilsmarknaden i Europa fortsätter att backa från månad till månad och till och med
september sjönk antalet nyregistreringar med 7,6 procent i EU som helhet. Enda undantaget
bland de större marknaderna var Storbritannien där försäljningen ökade med drygt 4 procent
under årets första nio månader, medan länder som Spanien, Frankrike och Italien visade delvis
mycket kraftiga nedgångar.
Vid höstens bilmässa i Paris, Paris Auto Show, lanserades som brukligt ett stort antal
innovativa nyheter, bl a elbilar med fokus på ladd-hybrider. En viss optimism om att marknaden
nu nått sin botten fanns, men den överkapacitet som råder i europeisk bilindustri är samtidigt ett
bestående
orosmoln.
På
lastbilsoch
transportmässan
i
Hannover
hade
Fordonskomponentgruppen för tredje året i rad en gemensam monter för ca 20 svenska
underleverantörer.
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Avbrott i uppgången för miljöbilar
Under september sjönk antalet nyregistrerade miljöbilar med 13 procent i Sverige i jämförelse
med samma period föregående år. Trots det är andelen nyregistrerade miljöbilar av totala antalet
nyregistrerade personbilar perioden januari till september högre än motsvarande period förra
året: drygt 44 procent jämfört med drygt 39 procent.
Även antalet nyregistreringar av dieselbilar minskade i september med 8 procent jämfört med
samma period föregående år. Andelen nyregistrerade dieselbilar av totala antalet nyregistrerade
personbilar perioden januari till september har trots det ökat från drygt 60 procent till 67 procent.
Även försäljningen av bränslesnåla bilar minskade något under september.
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Fouriertransforms aktiviteter
Möten och förhandlingar med åtskilliga bolag
Fouriertransform har fortsatt sitt arbete med intressanta företag inom segmenten plåt, plast och
mekanisk bearbetning. Under kvartalet har Fouriertransform träffat ett 40-tal bolag för att
undersöka möjligheten att genomföra investeringar som ny delägare inom dessa segment.
Däremot innebär osäkerheten i marknaden att bolagen generellt avvaktar med de större
besluten. Underleverantörerna tar p g a de långa kredittiderna ansvaret för kapitalbindning i
högre grad än tidigare, vilket påverkar deras rörelsekapital negativt.
Sammantaget skapar den högre osäkerheten i marknaden ett avvaktande beteende avseende
beslut i viktiga investeringsfrågor.
Fouriertransforms första portföljbolagskonferens
I augusti hade Fouriertransform sin första portföljbolagskonferens i Göteborg. Deltagare var VD
och styrelseordförande i Fouriertransforms portföljbolag samt Fouriertransforms medarbetare och
styrelseordförande. Syftet var bl a att presentera portföljbolagens strategiska inriktning och
verksamhet för varandra samt att ge möjlighet att diskutera gemensamma affärsmöjligheter och
eventuella samarbeten.
Seminarier
Fouriertransform arrangerade tillsammans med Lysekils kommun, Sotenäs kommun och
Företagarna i Västra Götaland en konferens i Lysekil om entreprenörskap, miljö och företagande.
Fouriertransform deltog i den Stora Leverantörsdagen i Göteborg arrangerat av
Fordonskomponentgruppen. Konferensen behandlade områdena teknik, industripolitik och
kommersiella frågor med bäring på tillväxt i en global konkurrens.

Fouriertransforms investeringsaktiviteter
Investeringsansökningar
Under kvartalet har Fouriertransform tagit emot 10 investeringsansökningar och lämnat avslag
på 7. Fouriertransforms ansökningsportfölj innehåller nu omkring 30 ansökningar, varav omkring
10 ligger för beredning till investeringsbeslut av styrelsen. Ansökningsloggen omfattar idag fler
ansökningar inom tillväxt och mogen fas än tidigare, särskilt inom det strategiska området
Effektiv produktion.
Följdinvesteringar
Fouriertransform har under kvartalet genomfört följdinvesteringar i följande portföljbolag:



I Alelion Batteries AB i Mölndal deltog Fouriertransform i en nyemission och investerade
1,9 Mkr samt lånade ut 4,3 Mkr
I Pelagicore AB i Göteborg deltog Fouriertransform i en nyemission och investerade
2,3 Mkr
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Aktiviteter i portföljbolagen


Powercell i Göteborg har arbetat med att ta fram en prototyp för sitt bränslecellssystem
som består av en bränsleomvandlare och en bränslecell, vilket bedöms vara genomfört
kvartal 1, 2013.



Norstel i Norrköping har nått kommersiella framgångar inom området epitaxiella ytskikt
och tester för produkter till halvledare för kraftelektronik har genomförts med goda
resultat. Tester tillsammans med kunder har initierats.



Alelion Batteries i Mölndal har påbörjat fältester med litium-jon-energienheter med
kunder inom segmentet materialhantering, vilket initialt visar på god besparingspotential
jämfört med de äldre blysyra-batterilösningar som används idag.



El-Forest i Örnsköldsvik har integrerat sin elhybridlösning i en skogsskördare tillverkad
av det finska företaget ProSilva, vilket är premiär för denna typ av skogsmaskin.



Maxtruck i Östersund har arbetat med att ta fram en förserie på sin eldrivna truck som
bl a har extra stor rörlighet.



Applied Nano Surfaces (ANS) i Uppsala har påbörjat ett projekt med Ford Research
Center i Aachen, Tyskland och den tyska maskintillverkaren Gehring. Projektet ska
utvärdera användandet av ANS’ ytbehandlingsmetod, kallad Triboconditioning, på
cylinderfoder i Fords Sigma-motor.



Vicura i Trollhättan har skrivit ett flertal nya kundavtal och ett Volvo Partner Office
kommer att etableras på Vicuras’ kontor i Trollhättan.



Jobro Plåtkomponenter i Ulricehamn har arbetat med installationen av en
presshärdningslinje och är nu i slutfasen av detta projekt.



Pelagicore i Göteborg har visats stort intresse från både fordonstillverkare och
underleverantörer för sin Open Source Infotainment-mjukvaruprodukt, vilket lett till
utvecklingsuppdrag för Pelagicore.



EELCEE i Trollhättan har bedrivit utvecklingsarbete i olika fordonsprojekt med delvis
stor viktminskningspotential på över 30 % som resultat. En ny prototyp- och
produktionsanläggning utvecklas f n i Sverige.



LeanNova Engineering i Trollhättan har fortsatt att rekrytera ingenjörer och har vid
utgången av kvartalet ca 85 anställda.



ArcCore i Göteborg har fortsatt att strukturera sina säljaktiviteter från att vara reaktiv till
att aktivt bearbeta kunderna. Etableringen av två nya kontor i Asien och Tyskland är
under diskussion.



CeDe Group i Malmö har rekryterat Anders Barreng som ny vice VD och marknadschef.
Han har tidigare varit Vice President Sales på Volvo Construction Equipments Europakontor. Vidare har till styrelsen rekryterats Ulf Nilsson, som har en bakgrund som bland
annat utvecklingschef på Atlas Copco.
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Ekonomisk utveckling under kvartal 3
Resultat
Kvartalets resultat efter skatt uppgick till 22,4 Mkr exklusive orealiserade övervärden i kortfristiga
placeringar på 12,3 Mkr.
Kostnaderna hänför sig främst till personalkostnader samt projekt- och konsultkostnader.
Finansnettot uppgick till 33,9 Mkr huvudsakligen påverkat av återläggning av nedskrivning av
innehavet i aktiefonder på 15,6 Mkr samt reavinst på 11,6 Mkr på realisering av innehavet i
räntefonder.
Kassaflöde
Det totala kassaflödet under kvartalet uppgick till -27,3 Mkr, varav investeringar i portföljbolag
-8,5 Mkr. Bolagets likvida medel och kortfristiga placeringar i ränte- och aktiefonder uppgick till
2 546 Mkr vid kvartalets slut.
Eget kapital
Den 30 september uppgick eget kapital till 2 978,6 Mkr varav kvartalets resultat utgjorde 22,4
Mkr.
För ytterligare information se resultat- och balansräkning, kassaflödesanalys samt förändring av
eget kapital i bilagor.
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Fouriertransforms investeringar per 30 september 2012
Portföljbolag
Fouriertransform har per den 30 september 2012 tagit beslut att investera i sexton bolag som ny
delägare: PowerCell Sweden AB, Norstel AB, NovaCast Technologies AB, FlexProp AB,
EffPower AB, Alelion Batteries AB, El-Forest AB, MaxTruck AB, Applied Nano Surfaces AB,
Vicura AB, Jobro Plåtkomponenter AB, Pelagicore AB, EELCEE AB, LeanNova Engineering AB,
ArcCore AB samt CeDe Group AB.
Investeringarna i NovaCast Technologies och Effpower har skrivits av i sin helhet och hela
innehavet i FlexProp har avyttrats innebärande att portföljen per 30 september består av tretton
aktiva portföljbolag inom den svenska fordonsindustrin.
Investerat kapital
Beslut har tagits om 586 Mkr i investeringar, varav totalt 559 Mkr har utbetalats inklusive direkt
hänförliga kostnader. Tillsammans med syndikeringspartners uppgår det totala investerade
beloppet till ca 1,8 Mdr. Investerat belopp varierar mellan 8 Mkr för LeanNova Engineering och
146 Mkr för Norstel. Investeringarna ligger huvudsakligen inom de strategiska
investeringsområdena Hållbara Fordon och Effektivare Produktion.

Portföljsammanställning aktiva portföljbolag per 30 september 2012

PowerCell Sweden AB
Norstel AB
Alelion Batteries AB
El-Forest AB
Max Truck AB
Applied Nano Surfaces Sweden AB
Vicura AB

Ort

Initial
investering

Bokfört
värde (Tkr)

Kapitalandel

Röstandel 1)

Göteborg

Okt, 2009

47 711

25 %

25 %

Norrköping

Feb, 2010

146 512

80 %

82 %

Mölndal

Jun, 2010

49 666

38 %

38 %

Örnsköldsvik

Jun, 2010

25 365

40 %

40 %

Östersund

Jul, 2010

9 333

35 %

35 %

Uppsala

Dec, 2010

9 173

27 %

27 %

Trollhättan

Jan, 2011

10 174

83 %

83 %

Ulricehamn

Maj, 2011

12 372

71 %

45 %

Göteborg

Sep, 2011

22 788

47 %

47 %

EELCEE AB

Trollhätttan

Dec, 2011

34 461

45 %

45 %

LeanNova Engineering AB

Trollhättan

Jan, 2012

7 959

81 %

98 %

Göteborg

Apr, 2012

11 115

31 %

31 %

Malmö

Maj, 2012

51 762

49 %

49 %

Jobro Plåtkomponenter AB
Pelagicore AB

ArcCore AB
CeDe Group AB
Total

438 391

1) för portföljbolag i vilka Fouriertransforms röstandel överstiger 50 % är avsikten att på sikt minska andelen till under 50 %

Fouriertransform Delårsrapport kvartal 3, 2012

8

KVARTAL 3, 2012

Fouriertransforms tretton aktiva portföljbolag

PowerCell Sweden AB – bränslecell gör el av vätgas
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Göteborg
Okt, 2009
47,7 Mkr
25 %
25 %

Bolaget utvecklar och distribuerar avancerade
bränslecellsystem för transportindustrin och
vissa andra högteknologiska marknader.
Företaget, som har sin grund i
Volvokoncernens utvecklingsprojekt för
bränsleceller ska genom utveckling, produktion
och försäljning påskynda introduktionen av
bränsleceller på marknaden.
www.powercell.se

Norstel AB – ny teknik för hybridfordon
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Norrköping
Feb, 2010
146,5 Mkr
80 %
82 %

Bolaget utvecklar SiC-wafers, som är en
betydelsefull beståndsdel för en framgångsrik
utveckling och produktion av miljövänliga
hybridfordon. Resultaten, i förening med en
modern utvecklings- och produktionsanläggning, utgör en bra bas för att introducera
produkterna på marknaden.
www.norstel.com

Alelion Batteries AB - energilagringssystem till fordonsindustrin
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Mölndal
Jun, 2010
49,7 Mkr
38 %
38 %

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför
kompletta energilagringssystem till främst
fordonsindustrin. Systemen är till största delen
baserade på litiumjärnfosfat-batterier.
www.alelion.com
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Fouriertransforms tretton aktiva portföljbolag (forts.)

El-Forest AB - skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Örnsköldsvik
Jun, 2010
25,4 Mkr
40 %
40 %

Bolaget har utvecklat världens första
skogsmaskin med seriell el-hybrid-teknologi.
Skogsmaskinen som transporterar virke från
avverknings- till upplagsplats, drivs av ett nytt
maskinkoncept där varje enskilt hjul drivs av
elmotorer monterade på hjulaxlarna, vilket
tillsammans med hybridteknologin minskar
bränsleförbrukning, koldioxidutsläpp samt
minskar skador i skogen.
www.el-forest.se

Max Truck AB - eldriven truck med unik rörlighet
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Östersund
Jul, 2010
9,3 Mkr
35 %
35 %

Bolaget utvecklar en eldriven truck som kan
röra sig i alla fyra riktningar från stillastående
och rotera runt sin egen axel. Detta innebär att
trucken kräver avsevärt mindre utrymme än
konventionella truckar. Det ger en betydligt
kortare färdväg och möjliggör ett mycket bättre
utnyttjande av lageryta.
www.maxtruck.se

Applied Nano Surfaces Sweden AB – unik teknologi för minskade friktionsförluster
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Effektivare produktion
Uppsala
Dec, 2010
9,2 Mkr
27 %
27 %

Bolaget har utvecklat en unik teknik för att
skapa ytbeläggningar med friktions- och
nötningsförbättrande egenskaper på stål- och
gjutjärnsytor i mekaniska system. Applied Nano
Surfaces teknologi möjliggör storskalig
industriell produktion av belagda komponenter
till en bråkdel av kostnaden för motsvarande
beläggningar.
www.appliednanosurfaces.com
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Fouriertransforms tretton aktiva portföljbolag (forts.)

Vicura AB – transmissionsutvecklarna från SAAB
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Bolaget är en avknoppning av den
transmissionsutvecklingsavdelning som
byggdes upp inom Saab Automobile under den
tidigare ägaren GM. Det nya fristående bolaget
bedriver konsultverksamhet inom transmission
för den internationella fordonsindustrin.
www.vicura.se

Expansion
Hållbara fordon
Trollhättan
Jan, 2011
10,2 Mkr
83 %
83 %

Jobro Plåtkomponenter AB – helhetsleverantör av komplexa plåtdetaljer
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Expansion
Effektivare produktion
Ulricehamn
Maj, 2011
12,4 Mkr
71 %
45 %

Bolaget tillverkar och säljer prototyper och
korta produktionsserier av komplexa
plåtdetaljer till verkstadsindustrin, med
tyngdpunkt på fordonsindustrin. Bolaget är en
helhetsleverantör med kunskap inom
materialteknik, verktygsmakeri och
produktionsteknik.
www.jobro.se

Pelagicore AB – teknik- och produktutveckling för Infotainmentsystem
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Intelligens i fordon
Göteborg
Sep, 2011
22,8 Mkr
47 %
47 %

Bolaget är ett teknik- och produktutvecklingsbolag
specialiserat på Open Source-mjukvara för
Infotainmentsystem inom fordonsindustrin. Bolaget
utvecklar och licenserar mjukvara som minskar
utvecklingstider och kostnader för utveckling av
Infotainment-system i fordon. Kunderna är
huvudsakligen biltillverkare och deras
underleverantörer.
www.pelagicore.com

EELCEE AB – kompositkomponenter till fordonsindustrin
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Early stage
Hållbara fordon
Trollhättan
Dec, 2011
34,5 Mkr
45 %
45 %

EELCEE är en avknoppning från det schweiziska
tekniska universitetet Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL) och kommer att utveckla,
tillverka och marknadsföra kompositkomponenter i
stora volymer till framförallt fordonsindustrin.
www.eelcee.com
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Fouriertransforms tretton aktiva portföljbolag (forts.)

LeanNova Engineering AB – ingenjörsbolag för kompletta utvecklingsuppdrag
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Start-up
Hållbara fordon
Trollhättan
Jan, 2012
7,9 Mkr
81 %
98 %

LeanNova är ett nystartat bolag av
Fouriertransform, Innovatum och ledande personer
från Saab Automobile. LeanNova ska sälja och
leverera kompletta utvecklingsuppdrag till svenska
och internationella fordonskunder.
www.leannova.se

ArcCore AB – produktutveckling av AUTOSAR-kompatibel mjukvara
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
Röstandel

Start-up
Intelligens i fordon
Göteborg
April, 2012
11,1 Mkr
31 %
31 %

ArcCore är ett produktutvecklingsbolag
specialiserat på AUTOSAR-kompatibel mjukvara
till kontrollenheter inom fordonsindustrin.
ArcCore AB grundades 2009 av fem
entreprenörer med lång erfarenhet inom
mjukvaruutveckling.
www.arccore.com

CeDe Group AB – helhetsleverantör av specialanpassade tunga maskiner
Fas
Område
Ort
Initial investering
Bokfört värde
Kapitalandel
östandel

Expansion
Effektivare produktion
Malmö
Maj, 2012
51,8 Mkr
49 %
49 %

CeDe Group är en helhetsleverantör med bred
kunskap inom applikationer, mekanik, hydraulik
och elektronik samt med djup kompetens och
kapacitet inom produktion. Bolaget är en
ledande leverantör av specialanpassade tunga
maskiner.
www.cede-group.se
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Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och med utgångspunkt i
Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm samt Riktlinjer för extern rapportering för
företag med statligt ägande.
Investeringar i portföljbolag är värderade till det lägsta av anskaffningsvärde inklusive direkt
hänförliga kostnader och ett bedömt marknadsvärde.
Kortfristiga placeringar exkluderar eventuella orealiserade övervärden.
Risker och osäkerhetsfaktorer
För en beskrivning av för bolaget väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer hänvisas till
förvaltningsberättelsen i årsredovisningen för 2011.
Kreditfaciliteter
Fouriertransform AB har inga utnyttjade kreditfaciliteter.
Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan Fouriertransform AB och närstående som väsentligen påverkat företagets
ställning och resultat har ej ägt rum.
Kort om Fouriertransform
Fouriertransform AB bildades i december, 2008 efter ett riksdagsbeslut och kapitaliserades med
ett eget kapital på 3 miljarder kronor. Bolaget inledde sin verksamhet 2009.
Fouriertransform är ett statligt venture capital-bolag med uppdrag att på kommersiella grunder
öka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft. Investeringar sker i
verksamheter där svensk fordonsindustri kan stärka sin ställning med en stark profil inom
områdena miljö och säkerhet.
För ytterligare information hänvisas till Fouriertransforms hemsida www.fouriertransform.se

Kontaktperson för ytterligare information
VD, Per Nordberg,
CFO, Ulf Järvenäs,

+46 (0) 8 410 40 601
+46 (0) 8 410 40 603

Rapporttillfällen för verksamhetsåren 2012 och 2013
Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké 2012
Första kvartalet 2013
Halvårsrapport 2013
Tredje kvartalet 2013
Fjärde kvartalet samt bokslutskommuniké 2013

2013-02-08
2013-04-22
2013-07-18
2013-10-29
2014-02-12

Bilagor
Resultaträkning & kassaflödesanalys, Balansräkning & förändring av eget kapital
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Resultaträkning
Kv 3
2012

Kv 3
2011

%

Kv 1-3
2012

Försäljningsintäkt avyttrade
portföljbolag

-

-

-

3 300

-

-

Anskaffningskostnad avyttrade
portföljbolag

-

-

-

-10 389

-

-

-

-7 089

-

-

1 000

-

Resultaträkning, Tkr

Kv 1-3
2011

%

Investeringsverksamheten

Resultat avyttrade portföljbolag

-

-

1 000

-

-

-35 810

-

-14 991

-80 012

81

1 000

-35 810

103

-21 080

-80 012

74

-

4

2 378

4

Övriga externa kostnader

-5 197

-5 893

12

-14 636

-16 382

11

Personalkostnader

-6 833

-6 461

-6

-22 816

-20 086

-14

-218

-201

-8

-642

-536

-20

Summa rörelsens kostnader

-12 248

-12 555

2

-38 094

-37 004

-3

Rörelseresultat

-11 248

-48 361

77

-56 796

-117 012

51

Ränteintäkter och liknande
resultatposter

35 758

22 237

61

114 430

64 629

77

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-1 871

-44 346

96

-2 219

-44 655

95

Summa resultat från finansiella
poster

33 887

-22 109

253

112 211

19 974

462

Resultat efter finansiella poster

22 639

Ränteintäkter portföljbolag
Ned- och avskrivning portföljbolag
Resultat från
investeringsverksamheten
Övriga rörelseintäkter

-

-

Rörelsens kostnader

Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

Resultat från finansiella poster

Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

-213
22 426

-70 470
1)

-2 682
-73 152

1)

132

55 415

92

-12 974

131

42 441

-97 038
1)

-7 161
-104 199

157
1)

-81
141

1) efter eventuell justering för nedskrivning samt återläggning av nedskrivning av bokfört värde på portföljbolag, räntefonder
samt aktiefonder
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, Tkr

Kv 3
2012

Kv 3
2011

Kv 1-3
2012

Kv 1-3
2011

-12 248

-48 361

-35 716

-72 810

218

36 012

642

36 346

-

-

7

-

1 882

2 878

42 550

21 765

-

-

-

-

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat exklusive
Investeringsverksamheten
Avskrivningar och nedskrivningar
Erhållen ränta på banktillgodohavanden
Erhållen samt erlagd ränta på kortfristiga
placeringar
Betald bolagsskatt
Erlagd ränta o liknande resultatposter

-

-

-9

-4

51

-5

2 709

78

Ökning/minskning övriga kortfristiga
fordringar

-3 927

-1 012

-3 204

14 462

Ökning/minskning leverantörsskulder

-2 082

-1 739

-1 155

-2 424

Ökning/minskning övriga kortfristiga
rörelseskulder

-2 516

-428

-39 279

-34 891

-18 622

-12 655

-33 455

-37 478

-120

-51

-227

-1 572

Ökning/minskning kundfordringar

Kassaflöde från den löpande
verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella
anläggningstillgångar
Investeringar i portföljbolag

-8 564

-55 668

-96 444

-94 481

Avyttringar portföljbolag

-

60

26

144

Kursdifferenser fordringar portföljbolag

-

-

-

-307

-

367

-

-55 659

-96 278

-96 216

Ökning/minskning andra långfristiga
fordringar
Kassaflöde från
investeringsverksamheten

-8 684

Finansieringsverksamheten
Nyemission

-

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-

-

Periodens kassaflöde
Likvida medel och kortfristiga placeringar
vid periodens början
Periodens kassaflöde
Annan ökning/minskning av bokförda
värdet
Likvida medel och kortfristiga
placeringar vid periodens slut

-27 306

-68 288

-129 733

-133 695

2 539 373

2 686 082

2 603 856

2 728 813

-27 306

-68 288

-129 733

-133 695

33 876
2 545 943

1)

-25 625

1)

2 592 169

71 820
2 545 943

1)

-2 949

1)

2 592 169

1) nedskrivning samt återläggning nedskrivning av bokfört värde på ränte- och aktiefonder
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Balansräkning och förändring av eget kapital
Balansräkning, Tkr

2012-09-30

2011-09-30

2011-12-31

2 720

3 212

3 134

438 391

316 527

369 649

140

367

367

441 251

320 106

373 150

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i portföljbolag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
-

42

2 709

Övriga kortfristiga fordringar

4 308

20

8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8 727

4 951

5 523

2 542 108

2 586 174

2 591 828

3 835

5 995

12 029

Summa omsättningstillgångar

2 558 978

2 597 182

2 612 097

Summa tillgångar

3 000 229

2 917 288

2 985 247

3 000 100

3 000 100

3 000 100

Kundfordringar

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Balanserat resultat

-63 938

12 782

12 782

Periodens resultat

42 441

-104 199

-76 720

2 978 603

2 908 683

2 936 162

1 204

1 125

2 358

14 388

2 232

6 109

Övriga kortfristiga skulder

2 763

2 305

37 307

Upplupna kostnader

3 271

2 943

3 311

21 626

8 605

49 085

3 000 229

2 917 288

2 985 247

Inga

Inga

Inga

Inga

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

Inga
35 088

1)

1) avser bankgaranti på 35,0 Mkr till portföljbolaget Norstel AB samt borgensförbindelse på 88 Tkr för portföljbolaget
MaxTruck AB

Förändring av eget kapital, Tkr

Aktiekapital

Övrigt fritt eget
kapital

Summa eget
kapital

3 000 100

-63 938

2 936 162

Eget kapital 2011-12-31
Periodens resultat
Eget kapital 2012-09-30
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42 441

42 441

3 000 100

-21 497

2 978 603
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Fouriertransform AB
Sveavägen 17, 10 tr
111 57 Stockholm

Fouriertransform AB
Kaserntorget 6, 3 tr
411 18 Göteborg

+46 (0) 8 410 40 600

+46 (0) 31 761 91 40

info@fouriertransform.se
www.fouriertransform.se
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