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Detta är SeaTwirl
SeaTwirl är ett svenskt publikt aktiebolag som bildades
2012. Sedan januari 2016 är SeaTwirls aktier upptagna
till handel på Nasdaq First North Growth Market under
kortnamnet STW.
Vindkraft är en förnybar energikälla utan koldioxidutsläpp vid produktion, vilket krävs av framtidens
energisystem. SeaTwirl utvecklar ett flytande vind-

kraftverk som utan kompromisser anpassas efter
havets villkor, där konstruktionen skiljer sig väsentligt
från traditionella vindkraftverk, främst genom
sin vertikalaxlade turbin. Vindkraftverket består i
huvudsak av tre delar: turbin, generatorhus och
undervattenskropp. Turbinen och undervattenskroppen
sitter ihop och roterar som en enhet där undervattenskroppen bidrar med flytkraft och stabilitet.

10 skäl att investera
i flytande vindkraftverk
Havsbaserad vindkraft har många fördelar, men vad är det som gör SeaTwirls koncept unikt
inom offshore wind? Här är tio skäl till att intresset i branschen för SeaTwirl är starkt:
#1. Lägre kostnader: SeaTwirls design
bygger på en enkelhet som minskar
produktionskostnaderna för en mogen
konstruktion, men också kostnaderna
för underhåll. Sammantaget innebär
detta att ägare av våra kraftverk får en
attraktiv och kostnadseffektiv lösning.

#2. Skalbarhet: SeaTwirls design
gör det möjligt att bygga riktigt
stort. Vindkraftverken är designade
för att kunna skalas upp eller ner i
storlek beroende på applikation och
marknadsbehov.

#3. Lokalproducerad kraft: Med havsbaserad vindkraft kan el produceras nära
befolkningscentrum, då städer ofta är
placerade vid kusten och där behovet av el
är ökande. Att bygga på land har blivit allt
svårare pga platsbrist som i delar beror på
negativa reaktioner från de som anser att
vindkraften förstör den lokala miljön.

#4. Oberoende av vindriktning: Eftersom
vindkraftverk är vertikalaxlat är det oberoende
av ändringar i vindriktning. Vi behöver
inte heller vrida vingarna för att anpassa
variationer i vindhastighet. Konstruktionen
innebär att SeaTwirls vindkraftverk innehåller
färre rörliga delar.

#5. Förankring ute till havs innebär
mindre påverkan för boende och
naturliv längs med kuster. Det innebär
att prospektörer av vindkraftsparker får
mindre bekymmer med den allmänna
opinionen samt olika lagkrav.

#6. Nätverksstabilisering: Att hela verket
roterar som en enhet, ger flera nyttor.
Trögheten i den roterande massan är
mycket stor i vår lösning. På så sätt kan
leveransen av el ske jämnt, med minskat
flimmer/flicker på elnätet, vilket idag är ett
av de största problemen med vindkraften.

#7. Kompaktare vindkraftsparker:
De typiska avståndsbestämmelserna
på konventionella (HAWT) vindkraftparker gäller inte fullt ut för
SeaTwirls vertikala vindkraftverk
(VAWT). Med SeaTwirl kan kraftverken
placeras närmare varandra.

#8. Lätt att komma
åt för underhåll: Genom att
placera viktiga komponenter i ett
generatorhus, precis över vattenytan
och under turbinen, kan man utföra
service på ett enklare och snabbare sätt
vilket minskar underhållskostnaden.

#9. Komplett verk: Till skillnad
från en del andra leverantörer
satsar SeaTwirl på att kunna erbjuda
en komplett lösning till ägare av
exempelvis vindkraftsparker. Produkten
omfattar alla delar: Turbin, generator,
förankring och torn med köl.

#10. Effektiv driftsättning: SeaTwirl
har flera patenterade smarta lösningar
som inte bara gör service av kraftverket
enklare, även installation och driftsättning blir enklare och därmed
billigare. Vi tror att nyckeln till framgång
är en mer kostnadseffektiv produkt.
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VD-ord
Det har varit ett mycket spännande år att vara
verksam inom sektorn för förnybar energi. Vi
har kunnat läsa att Kina strävar efter att uppnå
koldioxidneutralitet innan 2060 och att tex Swedbank
Robur, Sveriges största och en av Nordens ledande
kapitalförvaltare, bara kommer investera i företag som
sätter klimatmål i linje med Parisavtalet.
Spännande nyheter kom också från EU-kommissionen om deras nya strategi som innebär att Europa
gemensamt tänker gå från den nuvarande offshorekapaciteten på 12 gigawatt till minst 60 GW 2030 och
till 300 GW 2050. För oss i branschen ger detta extra
uppmuntran och energi att fortsätta vårt viktiga arbete.
SeaTwirl har haft ett mycket produktivt och
spännande år, ett år där vi har tagit vår tekniska
utveckling för nästa generation flytande vindkraftverk
(S2) till en ny nivå. Diskussioner, beräkningar,
simuleringar och designarbete har gett oss de svar vi
har sökt efter och stärkt oss i vetskapen att vi är på
rätt väg och redo att gå vidare i projektet.
Covid-19-pandemin har varit utmanade för oss alla,
men SeaTwirl har trots detta lyckats hålla ett bra
tempo internt och fortsätta vårt arbete efter liggande
plan. Även om det förstås har inneburit färre sociala
interaktioner.
I somras tillträde en ny styrelseordförande i
Malcolm Wiberg. Malcolm har varit verksam som
affärsjurist i över trettio år, han är specialiserad på
företagsförvärv men arbetar också som rådgivare för
företagsledningar och styrelser. Malcolm har även ett
stort intresse för ledarskaps- och utvecklingsfrågor, en
profil som passar mycket bra för den kommande fas
SeaTwirl står inför.
Vi har fortsatt att arbeta med våra strategiska
initiativ, där ett av dessa är att bygga upp SeaTwirl

till att bli ett kompetenscenter för vindkraft till havs.
Vi har glädjande lyckats anställa mycket kompetenta
medarbetare från olika delar av världen med expertis
inom offshore som bidrar med mycket kunskap och
energi till vårt team. För att säkerställa att vi även får
in kunskap som ligger utanför vår kärnverksamhet
arbetar vi också med externa partners och
underleverantörer.
I december 2020 genomfördes vår nyemission
som totalt tecknades för 243,1 procent. Genom
företrädesemissionen kommer bolaget att erhålla
cirka 49,8 miljoner kronor, dessa pengar är en viktig
injektion till bolaget som huvudsakligen ska ägnas
åt att fortsätta utveckla S2-projektet. Jag vill tacka
våra ägare som tydligt visade att de vill vara en del
av vår resa och tror på företaget. Jag vill speciellt
tacka vår huvudägare som utöver sin generösa
investering, garanterade emissionen och därmed satte
förutsättningen för hela emissionen.
Slutligen vill jag även tacka er som var med oss
under Tech Tuesday. Ett event som vi hade i november
där vi fick möjlighet att presentera oss själva, våra mål
och den innovativa tekniken bakom våra lösningar. Vi
hade gärna sett er på plats här i Göteborg, men på
grund av Covid-19 valde vi denna gång att hålla det
enbart digitalt. Vi är mycket nöjda med genomförandet
av Tech Tuesday och vår ambition är att fortsätta hålla
liknande event i framtiden! Hoppas vi ses då.

Peter Laurits, VD
peter.laurits@seatwirl.com
Tel. +46 (0)701 48 01 98

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
• Bolagets huvudägare, Knut Claesson, lämnar hela sitt
aktieinnehav i gåva till en av honom och hans hustru
2018 bildad allmännyttig stiftelse, Knut Claessons och
Caroline von Otter-Claessons Stiftelse (Q4).
• Företrädesemissionen i november 2020 tecknades till
totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades
med stöd av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades

utan stöd av uniträtter. Av detta följer att garantiåtagande
inte nyttjades. Genom företrädesemissionen tillförs
SeaTwirl cirka 49,8 MSEK före emissionskostnader, med
ytterligare potential genom teckningsoptioner i april.
• Covid-19 sprids över världen och vi vet ännu inte hur
effekterna på lång sikt kommer påverka verksamheten.
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Bild: Visualisering av hur generatorhuset är
placerat precis över vattenytan och under
turbinen. Något som underlättar service vilket
minskar underhållskostnaden.

Nyemission
I november 2020 genomförde SeaTwirl en
företrädesemission i syfte att tillföra rörelsekapital och att finansiera fortsatt utveckling
och tillverkning av SeaTwirl S2. Emissionen
tillförde bolaget 49,8 MSEK före emissionskostnader med potential för ytterligare 10,2
MSEK vid full utnyttjande av teckningsoptionerna i april 2021.
Emissionen var säkerställd till 72,2 procent
genom teckningsförbindelser motsvarande
38,6 procent från huvudägare, styrelse och
ledning och en toppemissionsgaranti från
huvudägaren Knut Claessons och Caroline
von Otter-Claessons stiftelse motsvarande
ytterligare 33,5 procent. Den behövde dock
inte tas i anspråk då emissionen tecknades
till totalt 243,1 procent varav 95,8 procent
med stöd av uniträtter och 147,3 procent utan.
Upplägget för emissionen var att
aktieägare för varje innehavd aktie på
avstämningsdagen fick 1 uniträtt. 20
uniträtter gav sedan rätten att teckna 1 unit,
bestående av 8 aktier och en vederlagsfri
teckningsoption. Teckningskursen var 560
SEK per unit, motsvarande 70 SEK per aktie.
Utspädningen för befintliga aktieägare
uppgick till 28,6 procent, vilket kan öka
till 31,0 procent vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna.
Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt
att teckna 1 ny aktie till en teckningskurs som
motsvarar 70 procent av den volymvägda
genomsnittskursen under perioden 16–29
mars 2021, dock lägst kvotvärdet och högst
115 SEK. Teckningsperioden löper mellan
6–20 april 2021.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för SeaTwirl
AB (publ) avger härmed rapport för räkenskapsåret
2019.09.01 - 2020.08.31

3%. Antalet aktier var 1 778 435 st per den 2020.08.31.

Allmänt om verksamheten

SeaTwirl tar in kapital från marknaden genom nyemission under november 2020. Företrädesemissionen
tecknades till totalt 243,1 procent, varav cirka 95,8
procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 147,3
procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer
att garantiåtaganden inte kommer att nyttjas. Genom
Företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8 MSEK
före emissionskostnader. Soliditet efter företrädesemission är över 70%. Vid fullt utnyttjandet av teckningsoptionerna i april 2021 blir utspädningen 3,5%.

SeaTwirl utvecklar flytande vindkraftverk i form av en
vertikalaxlad vindturbin som roterar tillsammans med
flytelement och köl i ett enda stycke. Generatorhuset, som
placeras under turbinen men ovan vattenytan, omsluter
konstruktionen och förankras i havsbottnen. Målet är att
på sikt kunna leverera stora vindturbiner som ger lägre
kostnad för energi än nuvarande bottenfasta vindkraftverk.
SeaTwirl är ett utvecklingsbolag som bygger kompetens genom att stegvis bygga allt större enheter. Erfarenheterna från bolagets andra prototyp, SeaTwirl S1
som sjösattes i Lysekil sommaren 2015 används för att
utveckla konstruktionen av en turbin på 1 MW, SeaTwirl
S2, som i sin tur kommer att användas för att kunna
utveckla ännu större system.
Sedan december 2016 är SeaTwirl noterat på Nasdaq
First North.

Årets utveckling
• SeaTwirl får europeiskt patent på ett delningsbart vindkraftverk samt erhåller två patent i USA, ett för förankringslösning och ett för vattenbaserad nödbroms.
• SeaTwirl presenterar LCOE-estimeringar samt val av
testplats för S2 (Norge).
• SeaTwirl och Crest Consultants AB startar Brasiliensamarbete under Q3.
• SeaTwirl utser i april tidigare vice styrelseordförande
Peter Laurits till ny CEO och förstärker organisationen
med Mats Hult som CFO och Jonas Boström som CTO.
• SeaTwirl AB hade vid utgången av räkenskapsåret 11
anställda samt ett antal konsulter för vissa specialområden.

Finansiering
För att utveckla verksamheten och förstärka organisationen inför kapitalisering senare under 2020, har
bolaget tagit ett närståendelån från huvudägaren Knut
Claesson på 10 miljoner kr. SeaTwirl beviljas tillväxtlån
på 1 miljon kr från Almi.
Teckningsoptioner från 2015 års program har utnyttjats, totalt 35 652 teckningsoptioner i SeaTwirl AB.
Utgivna teckningsoptioner till ledning och personal,
(Board LTIP 2019/2023) har genomförts under räkenskapsåret, totalt 58 180 teckningsoptioner. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna blir utspädningen ungefär

Väsentliga händelser
efter räkenskapsårets slut

Riskfaktorer
Det finns riskfaktorer förknippat med mindre utvecklingsbolag som SeaTwirl. SeaTwirl har än så länge inte
lanserat ett kommersiellt vindkraftverk vare sig enskilt
eller via partners och har därför inte bedrivit försäljning
eller genererat några intäkter. Det kan därför vara svårt
att utvärdera bolagets försäljningspotential och det
finns en risk att intäkter helt eller delvis uteblir. För att
klara budgeterad investeringstakt planerar bolaget
att inbringa ytterligare kapital genom nyemission eller
andra finansieringsalternativ under 2021. Bolagets investeringar blir således beroende av finansieringsgraden.

Covid-19
Nytt coronavirus drabbade världen under 2020 och
Covid-19 blev en allvarlig pandemi. SeaTwirl har inte
drabbats direkt av pandemin, vår verksamhet och
arbete har kunnat fortsätta enligt plan, dock med färre
sociala interaktioner. I stort sett har alla medarbetare
under slutet av 2020 arbetat på distans, vilket fungerat
väl med dagliga möten och rapporteringar i projektet.
Nyemissionen blev framflyttad på grund av pandemin
men gick trots försening väl ut. Leverantörer och underleverantörer har i viss mån inte kunnat arbeta i samma
tempo vilket kan ge effekter/förseningar på produktion
av delar till vår S2 i framtiden.

Ägarförhållanden
Ägarförhållande vid slutet av räkenskapsperioden:
Knut Claesson 
Ehrnberg Solutions AB 
Solvinvest AB 
GU Ventures AB 
Övriga 

34%
5%
4%
3%
54%
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Eget kapital
(Belopp i SEK)
Aktiekapital
		

Fond för
Överkursfond
utv.utg. 		

Teckningsoption

Balanserat
Årets
resultatresultat

Vid periodens början
1 743 783
8 155 953
34 013 789
35 440
-20 201 358
Emission Teckningsoptioner
35 652		
1 033 908
-35 440
35 440
Teckningsoptioner utgivna				
106 960
Omföring inom eget kapital		
2 757 1 41			
-2 757 141
Omföring föregående års resultat					
-7 549 731
Periodens resultat						

7 549 731
-7 185 790

Vid periodens slut

-7 185 790

1 779 435

10 913 094

35 047 697

106 960

-30 472 790

-7 549 731

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
(Belopp i SEK)

Resultat efter finansiella poster
Nettoomsättning
Balansomslutning
Antalet anställda
Soliditet, %

2020.08.31

2019.08.31

2018.08.31

2017.08.31

-7 185 790
30 967 680
11
32,9

-7 549 731
33 247 681
6
48,7

-4 973 496
26 523 746
7
89,7

-3 238 182
30 195 280
5
95,1

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten, kronor 2 503 923, behandlas enligt följande:
(Belopp i SEK)				

Överkursfond
Teckningsoptioner
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

35 047 697
106 960
-30 472 790
-7 185 790
-2 503 923

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
med tillhörande noter.
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Resultaträkning
(Belopp i SEK)		
Not
2019.09.01
			2020.08.31

2018.09.01
2019.08.31

				
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning			Aktiverat arbete för egen räkning			
7 695 376
Övriga rörelseintäkter		
2
812 204

3 532 245
138 399

Summa rörelsens intäkter			

3 670 644

8 507 580

				
RÖRELSENS KOSTNADER				
Övriga externa kostnader		
4
Personalkostnader		
3
Av-/nedskrivning av materiella och
immateriella anläggningstillgångar		
7
Övriga rörelsekostnader			

-8 347 211
-7 206 213

-6 817 921
-4 359 182

-28 742
-50 914

-28 742
-

Summa rörelsens kostnader			
-15 633 080
-11 205 845
				
Rörelseresultat			
-7 125 500
-7 535 201
				
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Ränteintäkter			
Räntekostnader		

-60 290

-14 530

Resultat efter finansiella poster			
-7 185 790
-7 549 731
				
Resultat före skatt		

5

-7 185 790

		

-7 549 731

Årets resultat			
-7 185 790
-7 549 731
				

Bild: Visualisering av vindkraftspark med SeaTwirl S2.
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Balansräkning
(Belopp i SEK)		

Not

2020.08.31

2019.08.31

TILLGÅNGAR
				
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten		
6
20 411 992
17 654 851
Patent		
8
1 354 979
1 101 080
			
21 766 971
18 755 931
		
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer		
7
50 075
78 818
			

50 075

78 818

Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag			
46 654
21 654
			
46 654
21 654
				
Summa anläggningstillgångar			

21 863 700

18 856 403

				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
Aktuell skattefordran			
86 371
54 374
Övriga fordringar			
200 445
543 486
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter			
1 094 41 9
110 645
Summa kortfristiga fordringar			
1 381 235
708 505
				
Kassa och bank		

11

7 722 745

13 682 773

Summa omsättningstillgångar			
9 103 980
14 391 278
				
SUMMA TILLGÅNGAR			

30 967 680

33 247 681
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(Belopp i SEK)		

Not

2020.08.31

2019.08.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
				

EGET KAPITAL				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital			
1 779 435
1 743 783
Fond för utvecklingsutgifter			
10 913 094
8 155 953
			
12 692 529
9 899 736
				
Fritt eget kapital				
Teckningsoption			
106 960
35 440
Överkursfond			
35 047 697
34 013 789
Balanserat resultat			
-30 472 790
-20 201 358
Periodens resultat			
-7 185 790
-7 549 731
Summa fritt eget kapital			
-2 503 923
6 298 140
				
Summa eget kapital			

10 188 606

16 197 876

				
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Övriga långfristiga skulder		
9
11 849 850
849 850
Summa långfristiga skulder			
11 849 850
849 850
				
Kortfristiga skulder
			
Leverantörsskulder			
940 666
2 530 456
Övriga kortfristiga skulder			
247 125
106 069
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
10
7 741 433
13 563 430
Summa kortfristiga skulder			

8 929 224

16 199 955

Summa skulder			
20 779 074
17 049 805
				
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			

30 967 680

			

33 247 681
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Kassaflödesanalys
(Belopp i SEK)			
2019.09.01
			2020.08.31

2018.09.01
2019.08.31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Resultat efter finansiella poster			
-7 185 790
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, mm.				
Avskrivningar			
28 742

-7 549 731
28 742

Kassaflöde från den löpande verksamheten 				
före förändringar av rörelsekapital			
-7 157 048
-7 520 989
				
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar			
-672 729
146 245
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder			
-7 270 731
14 273 666
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

-15 100 508

6 898 922

				
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar			
-3 011 039
-3 566 542
Förvärv av materiella anläggningstillgångar			
Förvärv av finansiella tillgångar			
-25 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten			

-3 036 039

-3 566 542

				
Finansieringsverksamheten				
Nyemission			
1 176 520
Upptagna lån			
11 000 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			

12 176 520

0

				
Årets kassaflöde			

-5 960 027

3 332 380

Likvida medel vid årets början			

13 682 773

10 350 393

Likvida medel vid årets slut			

7 722 746

13 682 773
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Noter
Not 1. Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
KONCERNREDOVISNING
SeaTwirl AB är moderbolag till SeaTwirl AS och SeaTwirl Options
AB. Bolaget upprättar ingen koncernredovisning då dotterbolagen
är av ringa betydelse enligt 7 kap 3§ ÅRL.
VÄRDERINGSPRINCIPER M.M.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som uppkommit
under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga
nedanstående förutsättningar är uppfyllda:
• Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas.
• Avsikten är att färdigställa den immateriella
anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
• Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella
anläggningstillgången.
• Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången
kommer att generera framtida ekonomiska fördelar.
• Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och
andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda
eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
• De utgifter som är hänförliga till den immateriella
anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget
är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Inga avskrivningar har gjorts under året. Avskrivningar kommer att
ske när produkterna kommersialiseras.
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som
är direkt hänförliga till förvärvet. Materiella anläggningstillgångar
redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av
tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska
nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att
anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

NEDSKRIVNINGAR – MATERIELLA OCH IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en sådan
indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag
för försäljningskostnader och nyttjandevärde. Vid beräkning av
nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten
samt när den avyttras eller utrangeras. Den diskonteringsränta
som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser
tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl
som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
INTÄKTER
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter
värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.
OFFENTLIGA BIDRAG
Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav på framtida
prestation redovisas som intäkt när villkoren för att få uppdraget
uppfyllts.
Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Har bidraget tagits
emot innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts,
redovisas bidraget som skuld.
Ett offentligt bidrag som hänför sig till förvärv av en anläggningstillgång redovisas som minskning av tillgångens anskaffningsvärde.

Not 2. Övriga rörelseintäkter
2019.09.012018.09.01
2020.08.312019.08.31
Erhållna stöd
Övrigt
Summa

810 118 

126 406

2 086 

11 933

812 204 

138 399

Not 3. Anställda och personalkostnader
2019.09.012018.09.01
2020.08.312019.08.31
Medelantalet anställda

10

6

Summa

106

Not 4. Operationell leasing
2019.09.012018.09.01
2020.08.312019.08.31
Lokalhyra

327 624 

169 200

Summa

327 624 

169 200

Nya lokaler under 2021 bedöms ligga över årets nivå.
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Not 5. Skatt på årets resultat

Not 8. Patent

2019.09.012018.09.01
2020.08.312019.08.31
Periodens skattekostnad

-

-

Summa

--

2020.08.312019.08.31
Ackumulerade anskaffningsvärden
• Vid årets början

1 201 080  1 062 783

- Nyanskaffningar

Totalt outnyttjande skattemässiga underskottsavdrag
uppgår till 28 670 870 kr.

391 044 

138 297

1 592 124  1 201 080
Bidragsfinansierade patentkostnader

Not 6. Balanserade utgifter för
utvecklingsarbeten

• Vid årets början

-100 000

-100 000

• Årets bidrag

-1 37 145

-

-237 145

-100 000

2020.08.312019.08.31
Redovisat värde vid årets slut

Ackumulerade anskaffningsvärden
• Vid årets början

19 299 311  15 767 066

• Årets aktivering

7 695 376  3 532 245

Bidragsfinansierade aktiveringar
• Vid årets början

-1 644 460 -1 540 460
-4 938 235

Vid årets slut

-6 582 695 -1 644 460

Redovisat värde vid årets slut

20 411 992  17 654 851

-104 000

Anskaffningsvärdet har minskat med bidrag om 6 582 695
kr. Bidragen erhölls under räkenskapsåren 2013-2020. Årets
aktiveringar har reducerats med erhållna bidrag om 4 938 235 kr.

2020.08.312019.08.31
Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar

143 711

143 711

-

-

143 711

143 711

• Vid årets början

-64 893

-36 151

• Årets avskrivning

-28 743

-28 742

-93 636

-64 893

50 075 

78 818

Redovisat värde vid årets slut

Not 9. Långfristiga skulder
2020.08.312019.08.31
Västra Götalandsregionen, såddfinansiering 849 850
ALMI
Lån från ägare, Knut Claesson

849 850

1 000 000

0

10 000 000

0

11 849 850

849 850

Lånet om 849 850 kr är ett villkorslån och amorteringsplan
föreligger inte. Återbetalningsskyldighet uppstår i samband med
exploatering av projektet.

Not 7. Inventarier, verktyg och
installationer

• Nyanskaffningar

Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag från
VINNOVA om 100 000, som erhölls under räkenskapsåren
2013-2014 och SME bidrag om 137 145 kr under räkenskapsåren
2019-2020.

26 994 687  19 299 311

• Årets bidrag

• Vid årets början

1 354 979  1 101 080

Not 10. Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
2020.08.312019.08.31
Förutbetalt bidrag SME

6 281 902  11 911 857

Övriga interimsskulder

1 459 531 

1 705 454

7 741 433  13 617 311

Not 11. Ställda säkerheter och
eventualförpliktelser
2020.08.312019.08.31
Spärrade bankmedel
Eventualförpliktelser

50 000

50 000

IngaInga
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Not 12. Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets slut
SeaTwirl tar in kapital från marknaden genom nyemission under
november 2020. Företrädesemissionen tecknades till totalt
243,1 procent, varav cirka 95,8 procent tecknades med stöd
av uniträtter och cirka 147,3 procent tecknades utan stöd av
uniträtter. Av detta följer att garantiåtaganden inte kommer att
nyttjas. Genom Företrädesemissionen tillförs SeaTwirl cirka 49,8
MSEK före emissionskostnader.

Not 13. Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning: Totala tillgångar
Soliditet: Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Bild: SeaTwirl utvecklar ett flytande vindkraftverk som utan kompromisser anpassas till havets villkor.
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-01-28
Ernst & Young AB

Andreas Mast, Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i SeaTwirl AB, org.nr 556890 - 1135
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SeaTwirl AB (publ)
för räkenskapsåret 2019-09-01 – 2020-08-31 med undantag för
sidorna 2–4. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 5 – 14 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av SeaTwirl ABs finansiella ställning per den 31
augusti 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi
är oberoende i förhållande till SeaTwirl AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 2–4. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
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användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen..
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar..
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte
längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som vi identifierat.
RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA
FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för SeaTwirl AB (publ) för räkenskapsåret 2019-09-01 - 2020-08-31
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart,
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande
sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med
aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för
vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till SeaTwirl AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Göteborg den 28 januari 2021 , Ernst & Young AB
Andreas Mast Auktoriserad revisor
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