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Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649  
HELÅRET I SAMMANDRAG 
• Periodens intäkter uppgick till 6 424 KSEK (7 185 KSEK)  
• Periodens resultat uppgick till -24 605 KSEK (-16 540 KSEK) 
• Resultat per aktie: -0,8683 SEK (-0,8971 SEK) 

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG 
• Periodens intäkter uppgick till 1 076 KSEK  (2 361 KSEK) 
• Periodens resultat uppgick till -10 820 KSEK (-5 647 KSEK) 
• Resultat per aktie: -0,3819 SEK (-0,3063 SEK) 
• Antal aktier: 28 335 433  (18 436 229) 

 

BOLAGETS RESULTAT 
Parans rörelseresultat 2018 uppgick till -24 605 tkr. Rörelseresultatet för samma period år 2017 
uppgick till -16 540 tkr. Årets rörelseresultat är ca 4 MSEK lägre än planerat och hänförs till att 
bolagets styrelse beslutade att göra en nedskrivning av aktiverade utvecklingskostnader av SP4 
version 1.0 på ca 4 MSEK då bolaget idag säljer en förbättrad och industrialiserad SP4 version 2.0.  
 
Nettoomsättningen under 2018 ökade med 100% jämfört med 2017. Bolaget tog samtidigt hem nya 
order som resulterade i en orderbok på ca 6 MSEK som togs med in i 2019 och som skall levereras 
under innevarande år. Bolagets hittills största affär med det nya SP4-systemet till tunnelprojektet i 
Holland fick ett klartecken under 2018 men det slutliga kontraktet skrevs på först i februari i år. Det 
gör att bolagets orderbok nu är uppe i ca 24 MSEK.  
 
Bolaget drogs med förseningar i leveranser och vissa teknikproblem under första halvan av 2018 
vilket gjorde att viktiga installationer av demosystem till bolagets distributörer först kunde göras efter 
sommaren 2018. Efter att dessa installationer gjorts kunde ett mer omfattande försäljningsarbete 
påbörjas hos dessa försäljningspartners. Vi kan nu med tillfredsställelse se hur pipen med nya leads 
ökat markant under det fjärde kvartalet och stor del av dessa leads har genererats av våra nytill-
komna försäljningspartners. 
 
 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 
• Parans har under 2018 fortsatt arbetet med att öka stabiliteten i SP4-systemet och har i dags-

läget uppnått en tillfredsställande nivå. Systemet har idag en stabil mekanisk struktur och en 
elektronik och mjukvara som håller en hög nivå. 

• Bolaget har nu en organisatorisk förmåga som upplevs av marknaden som mogen och trovär-
dig. Ett tydligt kvitto på detta är de större ordrar som bolaget under det senaste halvåret tagit 
hem. 

• Samarbetsavtal har tecknats med ett antal nya distributörer och förnyade avtal har ingåtts med 
ett urval av bolaget gamla partners. Exempel på nya partneravtal som ingåtts är BMTC och 
Ethiad Esco i Förenade Arabemiraten samt Noka i Italien. Förhandlingar med nya partners pågår. 

• Bolaget avbröt samarbetet med Wasco Skylight och tecknade nya representationsavtal med 
AEP i Texas samt Southern Architectural Sales i Phoenix, Arizona. Vidare startade bolaget ett 
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strategiskt samarbete med National Strategies, baserade i Washington DC, för konsultativt stöd 
i bearbetningen av offentlig sektor i USA. Fokus har varit Kalifornien där ett av de viktigaste på-
gående initiativen är upphandling av ramavtal med SCPPA som organiserar inköpen med södra 
Kaliforniens energibolag. SP4-systemet har också blivit godkänt i USA för att som privat bolag 
få en 30%-ig skattereduktion som ett investeringsstöd. 

• Ett antal betydelsefulla ordrar tecknades med bland annat IKEA, där man avser göra en testin-
stallation i Helsingborg. Installationen försenades på grund av organisatoriska förändringar inom 
IKEA-organisationen. Planering pågår just nu avseende installation i närtid. 

• Andra betydelsefulla ordrar tecknades med Microsoft i Israel, ett Technology Center i Wien, 
Österrike samt en fabrik i Canada som skall odla grönsaker samt fisk inomhus.  

• Installationen hos Gateway Technology i Qatar certifierades officiellt vilket gör att SP4-systemet 
nu är en godkänd belysningslösning för försäljning till bland annat offentlig sektor. 

• Bolaget etablerade ett strategiskt partnerskap med Molex, som äger bolagets fiberleverantör 
Polymicro. 

• Bolaget ställde ut på tre mässor: 
o Nordic Property Expo i Göteborg 
o Light Middle East i Dubai 
o Green Building Conference, Sustainability Week i Qatar.  

• Bolaget flyttade i början av 2018 in i nya, mer funktionella och kostnadseffektiva lokaler samt har 
nu byggt upp en egen produktion med kapacitet på 200 system per år.. 

• Bolaget genomförde en riktad emission samt gav ut konvertibler till Sweda AB vilket inbringade 
5 MSEK. 

• Bolaget påkallade två trancher à 2 MSEK enligt investeringsavtalet med L1 Capital ingånget i 
november 2017. 

• Bolaget genomförde en företrädesemission under hösten. Denna blev tecknad till 90% och 
inbringade ca 15 MSEK efter emissionskostnader. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG 
• Order till Holland för belysning av tunnel. Ordervärde ca 17,8 MSEK. Projektet har under det 

gångna året kommit till finalplats i en holländsk ingenjörstävling för mest innovativa teknik vid 
tunnelbygge. 

UTSIKTER INFÖR 2019 
Bolaget har under det gångna året fortsatt arbetet med att bygga förmåga och vi har under slutet 
av året fått ett tydligt kvitto på att vi upplevs som en organisation med hög trovärdighet och att vi 
har kapacitet att ta hem stora ordrar till krävande kunder. Den orderbok som hittills har byggts upp 
samt de partnerskap som under året har etablerats och stärkts kommer ligga till grund för kom-
mande års fortsatta utveckling av bolaget. Bolaget avser fortsätta att utveckla befintliga prioriterade 
marknader samt selektivt utvärdera och etablera partnerskap med nya distributörer i nya mark-
nader där vi nu upplever ett ökande efterfrågan. Vi har högt satta mål för en signifikant ökning av 
försäljningen och en successivt ökad bruttomarginal genom ett fokuserat arbete på ökad effektivi-
tet i produktionsprocessen. 

GRANSKNING 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.  

KOMMANDE RAPPORTER 
Parans lämnar återkommande ekonomisk information 4 gånger per år. Nästa informationstillfälle är 
den 24 april 2019 då publicering sker av Kvartalsredogörelse januari – mars 2019. Den fullständiga 
årsredovisningen kommer från och med den 26 mars 2019 hållas tillgänglig via Spotlights hemsida. 
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Ordinarie årsstämma hålls den 15 maj 2019 kl 14:00 i Göteborg. Styrelsen föreslår ingen vinstutdel-
ning. 
 
Det går att prenumerera på rapporter genom att på Spotlights hemsida 
www.spotlightstockmarket.com under fliken Nyheter och sedan under Prenumerera anmäla sig till 
kommande nyheter från bolaget.   
 
22 februari 2019 
Parans Solar Lighting AB (publ) 
Styrelsen 

 
 

Parans Solar Lighting AB (publ)
Resultaträkning Tolv månader Tolv månader Kvartal 4* Kvartal 4
Tus ental kronor 2018 2017 2018 2017

R öre ls ens  intäkter
Nettooms ättning 4 204             1 946             446                1 051             
Aktiverat arbete för egen räkning 2 120             5 235             602                1 310             
Övriga  rörels eintäkter 100                4                    28                  -                     

Summa rörelsens intäkter 6 424             7 185             1 076             2 361             

R öre ls ens  kos tnader
Råvaror och förnödenheter 3 539 -            2 702 -            728 -               1 314 -            
Övriga  externa kos tnader 9 642 -            10 929 -          3 104 -            3 885 -            
P ers ona lkos tnader 10 804 -          8 859 -            2 721 -            2 429 -            
Övriga  rörels ekos tnader 132 -               -                     68 -                 -

Rörelseresultat före avskrivningar 17 693 -          15 305 -          5 545 -            5 267 -            

Av- och neds krivningar 5 653 -            1 220 -            4 588 -            366 -               

Rörelseresultat efter avskrivningar 23 346 -          16 525 -          10 133 -          5 633 -            

Res ultat från finans iella  pos ter 1 259 -            15 -                 687 -               14 -                 

Rörelseresultat efter finansiella poster 24 605 -          16 540 -          10 820 -          5 647 -            

Upps kjuten s katt -                     -                     -                     -                     

Periodens resultat 24 605 -          16 540 -          10 820 -          5 647 -            

Res ultat per aktie -0,8683 -0,8971 -0,3819 -0,3063

Anta l aktier 28 335 433 18 436 229 28 335 433 18 436 229

* J us te ring  av Ö vriga röre ls e intäkter är g jord i  dec emb er oc h för att Q 4 s ka b l i  rättvis ande har mots varande g jorts  i  redan rapporte rad Q 3.  
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Parans Solar Lighting AB (publ)
Balansräkning 2018-12-31 2017-12-31
Tus ental kronor

Tillgångar
A nläggnings tillgångar

Immateriella  anläggnings tillgångar 5 021            8 818            
Materiella  anläggnings tillgångar 525               393               
F inans iella  anläggnings tillgångar 45                 46                 

Summa anläggningstillgångar 5 591            9 257            

O ms ättnings tillgångar
Lager mm 2 610            3 327            
Fordringar 12 024          2 896            
Kas s a  och bank 7 995            2 816            

Summa omsättningstillgångar 22 629          9 039            

Summa Tillgångar 28 220          18 296          

Eget kapital och skulder
E get kapital

Bundet eget kapita l 13 386          11 572          
F ritt eget kapita l 19 672          12 546          
Redovis at res ultat 24 605 -         16 540 -         

Summa Eget kapital 8 453            7 578            

S kulder
Avs ättningar för garantier 643               500               
Lång fris tiga  s kulder 2 317            3 400            

Kortfris tiga  s kulder 16 807          6 818            
Summa Skulder 19 767          10 718          

Summa Eget kapital och skulder 28 220          18 296           
 
 
Kassaflödesanalys i sammandrag 2018 2017
Tus ental kronor

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten 18 777 -         15 501 -         
Kassaflöde	från	investeringsverksamheten 1 987 -           5 405 -           
Kassaflöde	från	finansieringsverksamheten 25 943          16 759          
Periodens	kassaflöde 5 179            4 147 -           
Likvida	medel	vid	periodens	början 2 816            6 963            
Likvida	medel	vid	periodens	slut 7 995            2 816            

 
 

Denna information är sådan information som Parans Solar Lighting AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksför-
ordning. Informationen lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 22 februari 2019.  


