
ÅRSREDOVISNING
2021



METACON AB (PUBL)  -  ÅRSREDOVISNING   2021   |    2

ÅRSREDOVISNING OCH
KONCERNREDOVISNING
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021-01-01 - 2021-12-31

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse      3

Resultaträkning - koncern      13

Balansräkning - koncern      14

Kassaflödesanalys - koncern      16

Resultaträkning - moderföretag     17

Balansräkning - moderföretag     18

Kassaflödesanalys - moderföretag     20

Noter         21

Underskrifter        33



METACON AB (PUBL)  -  ÅRSREDOVISNING   2021   |    3

Förvaltningsberättelse
Härmed får styrelsen och verkställande direktören avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-

01 - 2021-12-31. Bolaget har sitt säte i Örebro län och Örebro kommun.

Allmänt om verksamheten
Metacon AB (publ) erbjuder marknaden produkter och systemlösningar inom marknaden för klimatvän-

lig, s.k. grön vätgas, d.v.s. vätgas som inte är producerad med vare sig fossila bränslen eller fossilt pro-

ducerad elektricitet. Metacon har två huvudsakliga teknologiområden. Dels reformering som är baserad 

på vår patenterade teknologi för kostnadseffektiv produktion av vätgas från biogas eller andra gröna 

kolväten, dels elektrolys som genererar vätgas genom att spjälka vatten i en elektricitetsdriven process. 

Metacons verksamhet och produkter är därför helt centrala i den övergripande omställningen av samhäl-

let som krävs för en bättre miljö och ett stabiliserat klimat. Metacon erbjuder dessutom kompletterande 

produkter t.ex. vätgastankstationsutrustning som kan integreras med våra produkter för vätgasframställ-

ning.

Metacons forskning och utveckling sker huvudsakligen inom vårt grekiska dotterbolag, Helbio S.A. som 

har mer än 25 års forsknings- och utvecklingserfarenhet av kärnan i vår teknologi som kallas katalytisk 

ångreformering, vilken är skalbar och kan nyttjas för att bygga både små system och större anläggningar 

för produktion av grön vätgas.
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Reformering
VÄTGASGENERATORER

Metacon har idag en förmåga att bygga vätgasgeneratorer som kan producera upp till 250 kubikmeter 

vätgas per timme. Vår övertygelse har stärkts om att vätgas kommer att bli ett av de viktigaste sät-

ten att reducera koldioxidutsläpp inom transportsektorn (land-, sjö- och lufttransporter) samt spela en 

nyckelroll i transformationen av flertalet tungt förorenande basindustrier till gröna och klimatvänliga. 

Och att marknaden för vätgas kommer att expandera kraftigt redan i närtid. Ett typiskt användnings-

område för våra vätgasgeneratorer är att, vid de åtskilliga vätgastankstationer som är under planering, 

tillverka vätgasen på plats ifrån lokalt producerad biogas. Vätgasgeneratorerna kan även producera 

vätgas till industrin och förse bränsleceller av olika effektklass med vätgas för produktion av elektricitet 

och värme. Vi ser även med tillförsikt på det starka intresse som finns för marina tillämpningar med 

vätgasproduktion på större fartyg.
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MINDRE KRAFTVÄRME- 
SYSTEM OCH KRAFTENHETER 

Metacon har en egenutvecklad produktfamilj 

inom området ”Combined Heat and Power – 

CHP” och ”Auxiliary Power Units – APU”. Pro-

dukten H2PS-5 är den första varianten inom 

CHP-området som kommer att lanseras på den 

tyska marknaden så snart den erhållit certifie-

ring under tyska standarder. H2PS-5 kan alstra 

5 kW elektricitet och 7 kW värme. Systemet är 

effektmässigt skalbart, dess totala verknings-

grad ca 85 % och är avsett för installation i stör-

re bostäder, vissa typer av fastigheter och hos 

företag. Våra kraftvärmesystem är utvecklade 

för fristående användning (off-grid) eller för 

anslutning till det kommersiella elnätet. Kraft-

värmesystemen är modulärt uppbyggda och 

kan levereras i kraftenhetsutförande (APU) för 

produktion av elkraft och därmed i vissa fall 

ersätta bensin- eller dieseldrivna generatorag-

gregat.
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Elektrolys
Genom förvärvet av Water2H2 under hösten 2021 kan Metacon nu tillhandahålla kompletta lösningar 

för projektering och leverans av elektrolysörer. Vi har ett distributionsavtal med PERIC, Kinas största 

tillverkare av elektrolysörer och anläggningar för vätgasframställning. Avtalet med PERIC täcker in hela 

Europa och vi kan nu även utföra tjänster inom design, utbildning, installation och underhåll mm för 

sålda anläggningar.

VÄTGASTANKSTATIONER

Efter räkenskapsårets utgång kompletterade vi verksamheten med ytterligare ett distributionsavtal med 

PERIC som ger oss möjligheten att i eget namn (ODM) sälja ett komplett och beprövat sortiment av vät-

gastankstationer (HRS – Hydrogen Refueling Stations). Vi har redan tagit ett antal ordrar för dessa och 

ser med tillförsikt fram emot att kunna leverera kompletta system för framställning av vätgas genom 

reformering eller elektrolysörer som kombineras med vår HRS-lösning.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

• Metacon slutförde förvärvet av samtliga aktier i Helbio Holdings S.A. (”Helbio”). Beslutet fattades 

formellt på en extra bolagsstämma den 20 september. Verksamheten är nu helägd av Metacon.

• Den 3 oktober meddelades att Metacon förvärvar 100% av elektrolysbolaget Water2H2 AB. Meta-

con slutförde förvärvet och verksamheten integreras och kommer att fortsätta utvecklingen under 

Metacons namn och varumärke. 

• Metacons numera helägda dotterbolag Water2H2 AB tecknade avtal om försäljning av en elektroly-

sanläggning, inklusive en vätgastankstation med tanktryck om 350 respektive 700 bar, till Uppvi-

dinge Vätgas till ett kontraktsvärde om cirka 21,5 miljoner kronor. 

• Ett demoprogram för produkten H2PS-5 initierades och den första kunden, Green Tech-företaget 

Xoma AB, anslöt sig.

• Den 20 augusti meddelades att Metacon hade ingått ett icke-exklusivt distributionsavtal i Japan 

med Notes Co. Ltd. för H2PS-5.

• Metacons grekiska dotterbolag Helbio S.A. inledde ett samarbete kring utvecklingen av en etanol-

reformer för användning inom det schweiziska företaget WattAnyWheres system för off-grid el-

bilsladdning och har fått en första order.

• Metacons nya VD och koncernchef, Christer Wikner, tillträdde efter årsstämman i juni.

• Metacon anställde Johan Berggren som marknadschef och numera försäljningschef.

• Metacon anställde Dr. Christian Hofmann som Business Development Director.

• Den 21 december meddelades att Dr. Thomas Chalkidis har utsetts till ny VD för Metacons dotterbo-

lag Helbio S.A. i Grekland och chef för affärsområde Reforming, Metacon.

• Metacons dotterbolag Helbio S.A. levererade och erhöll betalning för ett specialanpassat refor-

mer-system till University of Brunel, Storbritannien enligt en tidigare kommunicerad order.

• Metacons dotterbolag Helbio S.A. levererade en testrigg enligt en tidigare kommunicerad order till 

University of Western Macedonia.

• Helbio fick en order från universitetet i Groningen i Nederländerna avseende en vätgasreaktor för 

studier inom katalytisk vätgasproduktion.

• Ett incitamentsprogram med erbjudande om förvärv av teckningsoptioner till nyckelpersoner och 

ledande befattningshavare inom koncernen infördes.

• Helbio fick två pågående patentansökningar godkända i USA.

• Helbio fick ett bidrag på 60 000 euro från den grekiska staten.
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Metacon förvärvade 100% av Helbio
Den 20 september 2021 beslutade en extra bolagsstämma i Metacon formellt om att genomföra förvärv 

av samtliga minoritetsägda aktier i Helbio Holdings S.A. Metacon ägde då redan drygt 60% av aktierna 

och kontrollerade därmed Helbio.

Det finns flera drivkrafter bakom transaktionen. 

En viktig anledning var att vi som enda ägare nu 

kan driva tillväxten i Helbio snabbare genom att 

ensamma kunna ta beslut om och genomföra nöd-

vändiga investeringar utan att späda ut de tidigare minoritetsägarna, som nu istället är med som aktieä-

gare i Metacon. Ett helägande förbättrar transparensen och dialogen med aktieägarna.

En annan viktig anledning till ett helägande var också att vi ser styrkan och potentialen i den spetskom-

petens och teknologi som Helbio besitter samt de patent som finns runt denna som vi tror kommer att 

kunna skapa goda bruttomarginaler över tid för de produkter inom reformering och angränsande system 

som vi utvecklar och kommersialiserar. Dessutom är fullt ägande och kontroll av all kärnteknologi och IP 

viktigt för varje teknikbolag.

Helbios produkter, kunnande och immateriella rättigheter inom reformeringsteknik kommer över tid att 

bilda kärnan i Metacons verksamhet för framställning av grön vätgas från kolvätebaserade ämnen bl.a. 

biogas, där Metacon även besitter kunnande och access till potentiella kunder. I takt med att bilden runt 

biogasområdet förtydligats ser vi stora möjligheter att erbjuda alla biogasproducenter en väg och ett af-

färscase rakt in i den nya framtidsmarknaden inom grön vätgas. Detta i ett läge då statliga subventioner 

till biogasanläggningar försvinner på olika håll då fordonsindustrin börjar planera för att ersätta biogas 

som drivmedel med vätgas. Redan idag eldas (flammas) en stor mängd biogas bort i brist på avsättning.

Enbart de ca. 10 000 biogasanläggningar som finns i Tyskland representerar en mycket stor och kon-

kret marknad där vi kan erbjuda kommersiellt lönsamma alternativ med våra skalbara vätgasgenerato-

rer (HHG-system). En liknande situation finns över hela världen där biogasproducenter står inför stora 

utmaningar om de inte kan hitta nya avsättningar för biogasen. Styrkan i det affärscase vi kommer att 

kunna erbjuda dessa kunder är möjligheten att lönsamt framställa vätgas, i stället för att som nu flamma 

bort stora mängder värdefull biogas.

En kund som idag måste flamma bort sin biogas har näst intill gratis råvara för produktion av grön vätgas, 
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utan behov av grön el. En investering t.ex. i vår HHG 250 blir en intressant affär med kort återbetalnings-

tid som kan ge nytt liv till hela verksamheten. Man producerar då plötsligt 22,5 kg vätgas i timmen under 

ca 8000 timmar per år vilket med ett antaget grossistpris på 55 kr/kg för grön vätgas blir ca 10 Mkr per 

år i intäkt, år efter år. Att man dessutom får en ännu mer hållbarhetsprofilerad och kraftigt ”CO2-negativ” 

verksamhet som kyler klimatet och producerar en produkt som går rakt in i gröna utsläppsfria transpor-

ter, är något vi tror kommer tilltala många.

Under året förvärvade vi även Water2H2 
och tog en stark position inom elektrolys
På liknande vis som för Helbio, hade Metacon ett delägande i Water2H2 AB med verksamhet inom 

produktion av grön vätgas via s.k. vattenelektrolys. Men i detta fall till 20% och med kontroll säkerställd 

genom en köpoption på resterande andelar för nyttjande under 

januari månad 2022.

Water2H2 utvecklades mycket snabbt under året och man 

lyckades knyta till sig extremt starka partners och leverantörer 

för kompletta nyckelfärdiga lösningar inom elektrolysområdet. 

Med en tydlig utveckling av en strategi för Metacon att bli starka 

inom hela det gröna vätgasområdet kombinerat med fokuset inom vårt ”Year of Build”, blev det mer eller 

mindre självklart att så snart som möjligt ta fullt ägarskap och integrera hela elektrolysverksamheten i 

Metacon. Beslutet baserades även på att Water2H2s produkter är färdiga att säljas på marknaden och 

kan därför snabbt bidra till Metacons tillväxt. Beslutet visade sig vara rätt, bland annat i och med den 

genombrottsaffär inom Wind-to-Hydrogen som Water2H2 fick i stark konkurrens, under september 

månad och den större affär på två integrerade HRS som annonserats efter räkenskapsårets utgång. 

Den första affären är i en perfekt storlek som första konkreta installationsprojekt och vi ser fram emot 

sommaren då vi ska uppföra anläggningen och ha både vätgasdrivna personbilar och lastbilar rullandes 

i Småland med ”vår” gröna vätgas i tankarna.  

Vi ser också att den totala adresserbara marknaden för elektrolysörer under bara det senaste året har 

vuxit mycket kraftfullt och att det finns en stor efterfrågan på Water2H2s produkter och kunnande. Vi 

bedömer att marknaden växer snabbare än den tillgängliga globala produktionskapaciteten och det var 



METACON AB (PUBL)  -  ÅRSREDOVISNING   2021   |    10

därför viktigt för oss att snabbt kunna integrera Water2H2 i vår verksamhet för att fullt ut kunna delta i 

denna tillväxt. Prognoser av International Energy Agency (IEA) pekar på ökning av den global konsum-

tionen av vätgas från dagens 70 miljoner ton till mer än 500 miljoner ton år 2050 och där den stora 

tillväxten sker inom grön vätgas. Ur ett svenskt marknadsperspektiv motsvarar aviserade investeringar 

de kommande 10 åren bara i norra Sverige av bl.a. Spanska Grupo Fertiberia, i produktion av grön han-

delsgödsel samt av HYBRIT och H2 Green Steel i grön stålproduktion, i mer än 2000 MW installerad 

elektrolyseffekt. Enbart dessa satsningar medför en ökad elförbrukning i Sverige med 10%.

Genom att tidigarelägga förvärvet av Water2H2 kunde vi även lägga till en kompetent och erfaren säljor-

ganisation med närvaro i olika europeiska länder till Metacons övriga verksamhet. Vi ser stora synergier 

med framtida kors-försäljning av bolagens respektive teknologier och lösningar för storskalig vätgaspro-

duktion.

Vidare så grundades beslutet också på fördelarna med att kunna vinna tid och accelerera den händelse-

utveckling som vi ändå såg skulle komma och därigenom kunna gå in i 2022 med ett mer färdigt bolag 

strukturellt och organisatoriskt snarare än att spara detta till senare. Vi ligger nu långt före den ursprung-

liga tidplanen i detta avseende.

Värt att notera i samband med Water2H2 är de mycket starka och erfarna partners och leverantörer som 

vi nu har med oss på marknaden. PERIC som tillverkar själva elektrolysörerna är den dominerande aktö-

ren på den stora kinesiska marknaden och det företag som levererat flest elektrolysörer i världen. Vi kan 

knappast få högre rating i kommande upphandlingar beträffande produkterna än detta. Likaså inom EPC 

(montering, driftsättning, service mm) är Jernbro-ägda Gällivare Industriservice AB (GISAB) ett minst lika 

starkt kort. GISAB har bl.a. byggt och underhåller nu den befintliga HYBRIT-elektrolysören i Luleå. Och 

på elektroniksidan är ABB en av de absolut starkaste aktörerna på marknaden. Med Water2H2 lyckades 

vi få in ett perfekt komplement även timing-mässigt till våra egna reformeringsprodukter som ligger 

något senare i kommersialiseringskurvan. Inom elektrolys kan vi konkurrera kraftfullt i de upphandlingar 

som kommer och göra det med ett moget och svårslaget erbjudande.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
Koncernen

2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 10 186 4 071 1 925 3 069
Resultat efter finansiella poster -34 397 -19 788 -22 103 -20 744
Balansomslutning 246 534 100 466 50 939 39 911
Soliditet (%) 94 90 72 60
Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)
Moderbolaget

2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning 162 260 305 711
Resultat efter finansiella poster -5 096 -8 929 -10 901 -6 835
Balansomslutning 319 263 149 857 84 405 62 388
Soliditet (%) 98 96 93 86
Avkastning på eget kapital (%) neg neg neg neg

EGET KAPITAL

Aktiekapital Övrigt eget 
kapital

Minoritets- 
intresse

Koncernen
Ingående balans 2 332 073 88 104 407 108 258

Förändringar i redovisade värden som
redovisas direkt mot eget kapital
Omräkningsdifferenser 258 043
Differens dotterkoncern -531 182
Summa 2 332 073 87 831 268 108 258

Transaktioner med koncernens ägare
Registrerad nyemission 321 728 174 686 207
Förändring av ägarandel i dotterföretag -108 258
Årets resultat -34 396 531
Summa 321 728 140 289 676 -108 258

Eget kapital 2021-12-31 2 653 801 228 120 944 -

Antal aktier: 265 380 102
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Bundet eget kapital Aktie- 
kapital

Reserv- 
fond

Moderföretaget
Ingående balans 2 332 073 10 000

Transaktioner med ägare
Nyemission 321 728
Summa Transaktioner med ägare 2 653 801 10 000

Eget kapital  2021-12-31 2 653 801 10 000
 

Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat 
inkl årets resultat

Moderföretaget
Ingående balans 212 515 257 -70 893 802

Årets resultat -5 096 287
Nyemission 172 303 672

Eget kapital  2021-12-31 384 818 929 -75 990 089

Antal aktier: 265 380 102 

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Belopp i SEK
Överkursfond 384 818 929
Balanserat resultat -70 893 802
Årets resultat -5 096 287

Summa 308 828 840

Disponeras så att i ny räkning överföres 308 828 840

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Belopp i SEK Not 2021-01-01-
 2021-12-31

2020-01-01-
 2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 10 186 074 4 071 214
Övriga rörelseintäkter 2 3 546 841 8 868 089

13 732 915 12 939 303

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -9 901 181 -
Övriga externa kostnader 3, 5 -14 634 360 -15 413 614
Personalkostnader 4 -11 243 762 -6 796 517
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -16 722 490 -8 212 563
Övriga rörelsekostnader -335 484 -2 173 727
Rörelseresultat -39 104 362 -19 657 118

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar 4 962 902 15 825
Ränteintäkter och liknande resultatposter 47 197 233 123
Räntekostnader och liknande resultatposter -302 268 -380 272
Resultat efter finansiella poster -34 396 531 -19 788 442
Resultat före skatt -34 396 531 -19 788 442
Årets resultat -34 396 531 -19 788 442

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -30 547 728 -17 583 798
Innehav utan bestämmande inflytande -3 848 803 -2 204 644

RESULTATRÄKNING - KONCERNEN
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknan-
de arbeten 6 1 078 055 198 753
Goodwill 7 169 001 397 10 151 330

170 079 452 10 350 083

Materiella anläggningstillgångar 8
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 209 155 1 896 727
Inventarier, verktyg och installationer 887 843 848 044

5 096 998 2 744 771

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 4 962 903 1
Andra långfristiga fordringar 11 89 290 87 775

5 052 193 87 776
Summa anläggningstillgångar 180 228 643 13 182 630

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 4 760 169 2 123 920
Pågående arbeten för annans räkning 12 5 580 294 2 632 545

10 340 463 4 756 465

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 935 833 232 006
Skattefordringar - 32 285
Övriga fordringar 1 445 503 1 414 075
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 5 640 457 4 560 459

8 021 793 6 238 825

Kassa och bank 42 939 728 76 287 778
Summa omsättningstillgångar 61 301 984 87 283 068
SUMMA TILLGÅNGAR 241 530 627 100 465 698
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BALANSRÄKNING - KONCERNEN

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital 2 653 801 2 332 073
Övrigt kapital 228 120 944 88 104 407
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 230 774 745 90 436 480
Innehav utan bestämmande inflytande - 108 258
Summa eget kapital 230 774 745 90 544 738

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 14 3 107 143 3 750 000
Övriga långfristiga skulder 335 347 335 573

3 442 490 4 085 573

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 642 857 711 803
Leverantörsskulder 738 047 676 654
Skatteskulder 64 542 26 756
Övriga kortfristiga skulder 3 686 558 3 079 085
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 181 388 1 341 089

7 313 392 5 835 387
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 241 530 627 100 465 698
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KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -34 396 531 -19 788 442

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 760 726 8 212 563

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet - -758 085

Betald inkomstskatt 70 071 19 818

Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital

-20 565 734 -12 314 146

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -5 583 998 1 971 891

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 782 968 -255 817

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 1 407 934 -1 283 580

Kassaflöde från den löpande verksamheten -26 524 766 -11 881 652

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -175 770 872 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 033 214 -904 566

Förvärv av finansiella tillgångar -1 515 -

Avyttring av materiella anläggningstillgångar - 820

Kassaflöde från investeringsverksamheten -178 805 601 -903 746

Finansieringsverksamheten

Nyemission 172 625 400 80 067 839

Emissionskostnader - -5 613 592

Amortering av låneskulder - netto -643 083 -3 116 767

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 171 982 317 71 337 480

Årets kassaflöde -33 348 050 58 552 082

Likvida medel vid årets början 76 287 778 17 735 696

Likvida medel vid årets slut 42 939 728 76 287 778
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RESULTATRÄKNING - MODERFÖRETAG

Belopp i SEK Not 2021-01-01-
2021-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 162 081 259 990
Övriga rörelseintäkter 2 1 153 297 555 141

1 315 378 815 131

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3, 5 -5 187 666 -6 564 741
Personalkostnader 4 -5 412 581 -1 906 750
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -414 548 -702 487
Övriga rörelsekostnader -156 167 -331 701
Rörelseresultat -9 855 584 -8 690 548

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar 4 962 902 15 825
Räntekostnader och liknande resultatposter -203 605 -253 939
Resultat efter finansiella poster -5 096 287 -8 928 662
Resultat före skatt -5 096 287 -8 928 662

Årets resultat -5 096 287 -8 928 662
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BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAG

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknan-
de arbeten 6 - 1

- 1

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 1 024 692 1 160 467
Inventarier, verktyg och installationer 71 626 -

1 096 318 1 160 467

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 270 031 065 83 871 997
Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 4 962 903 1
Andra långfristiga fordringar 11 7 500 7 500

275 001 468 83 879 498
Summa anläggningstillgångar 276 097 786 85 039 966

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 7 835 760 3 306 490
Aktuell skattefordran - 32 285
Övriga fordringar 255 081 462 347
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 276 012 293 111

8 366 853 4 094 233
Kassa och bank 34 798 662 60 723 050
Summa omsättningstillgångar 43 165 515 64 817 283
SUMMA TILLGÅNGAR 319 263 301 149 857 249
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BALANSRÄKNING - MODERFÖRETAG

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 653 801 2 332 073
Reservfond 10 000 10 000

2 663 801 2 342 073

Fritt eget kapital
Överkursfond 384 818 929 212 515 257
Balanserad vinst eller förlust -70 893 802 -61 965 141
Årets resultat -5 096 287 -8 928 662

308 828 840 141 621 454
Summa eget kapital 311 492 641 143 963 527

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 14 3 107 143 3 750 000

3 107 143 3 750 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 642 857 642 857
Leverantörsskulder 444 308 676 654
Skulder till koncernföretag 2 002 000 -
Aktuell skatteskuld 64 542 26 756
Övriga kortfristiga skulder 313 002 126 149
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 1 196 808 671 306

4 663 517 2 143 722
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 319 263 301 149 857 249
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KASSAFLÖDESANALYS - MODERFÖRETAG

Belopp i SEK Not 2021-12-31 2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -5 096 287 -8 928 662
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -4 548 354 702 487
Betald skatt 70 070 19 818
Kassaflöde från den löpande verksamheten före för-
ändringar av rörelsekapital

-9 574 571 -8 206 357

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager - 82 668
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -4 304 905 -501 245
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 2 482 010 657 336
Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 397 466 -7 967 598

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag -186 159 067 -15 773 625
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -350 398 -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -186 509 465 -15 773 625

Finansieringsverksamheten
Nyemission 172 625 400 80 067 838
Emissionskostnader - -5 613 592
Amortering av låneskulder -642 857 -750 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 171 982 543 73 704 246
Årets kassaflöde -25 924 388 49 963 023
Likvida medel vid årets början 60 723 050 10 760 027
Likvida medel vid årets slut 34 798 662 60 723 050
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ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisnings-
principer som koncernen utom i de fall som anges 
nedan under avsnittet ”Redovisningsprinciper i 
moderföretaget”.

VÄRDERINGSPRINCIPER MM

Tillgångar, avsättningar och skulder har värde-
rats till anskaffningsvärde om inget annat anges 
nedan. Fordringar har värderats till det lägsta av 
anskaffningsvärde och det belopp varmed de be-
räknas bli reglerade.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värde-
rats till balansdagens kurs. Kursvinster och kurs-
förluster på rörelsefordringar och rörelseskulder 
redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster 
och kursförluster på finansiella fordringar och 
skulder redovisas som finansiella poster.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäkter

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska 
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för upp-
drag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad 
med utgångspunkt från färdigställandegraden på 
balansdagen, successiv vinstavräkning. Färdig-
ställandegraden beräknas som utfört arbete av 
totalt avtalat.         

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ack-
umulerade avskrivningar enligt plan och eventuel-
la nedskrivningar.

Inkomstskatter

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten 
skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom 
då underliggande transaktion redovisas direkt mot 
eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redo-
visas i eget kapital.

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när 
det är rimligt och säkert att bidraget kommer att 
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor 
som är förknippade med bidraget.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, 
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, 
men före extraordinära intäkter och kostnader.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i pro-
cent av balansomslutning.

Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av juste-
rat eget kapital (eget kapital och obeskattade re-
server med avdrag för uppskjuten skatt).

NOTER

Not 1   Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges.
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Följande avskrivningstider tillämpas: Koncern % Moderföretag %

Internt upparbetade immateriella tillgångar

Balanserade utgifter för utveckling och liknande 
arbeten

20-30 20-30

Förvärvade immateriella tillgångar

Goodwill och patent 7,5-35 7,5-35

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas 
aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som 
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas 
som tillgång när samtliga nedanstående förutsätt-
ningar är uppfyllda:

 – Det är tekniskt möjligt att färdigställa den im-
materiella 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 säl-
ja den immateriella anläggningstillgången.

 – Det är sannolikt att den immateriella anlägg-
ningstillgången kommer att generera framtida 
ekonomiska fördelar.

 – Det finns erforderliga och adekvata tekniska, 
ekonomiska och andra resurser för att fullföl-
ja utvecklingen och för att använda eller sälja 
den immateriella anläggningstillgången.

 – De utgifter som är hänförliga till den immate-
riella anläggningstillgången kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad im-
materiell anläggningstillgång utgörs av externa 
direkt hänförbara utgifter.

Övriga immateriella tillgångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av 
företaget är redovisade till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade avskrivningar och nedskriv-
ningar. Utgifter för internt genererad goodwill och 
varumärken redovisas i resultaträkningen som 
kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräkna-
de nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

Utgifter för forskning och utveckling
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Materiella anläggningstillgångar: Koncern % Moderföretag %
Maskiner och andra tekniska anläggningar 12-20 20

MATERIELLA  ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till an-
skaffningsvärde minskat med ackumulerade av-
skrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvär-
det ingår förutom inköpspriset även utgifter som 
är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångs-
kriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer re-

dovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräkna-
de nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den 
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida 
ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas 
som kostnad i resultaträkningen.   

Följande avskrivningstider tillämpas:

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och 
skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de 
enskilda företagen som ackumulerade överav-
skrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasing - leasetagare

Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella 
eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt lea-
singavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker 
och fördelar som är förknippade med att äga en 
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegiva-

ren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal 
är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt lea-
singavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingav-
tal, inklusive förhöjd förstagångshyra men ex-
klusive utgifter för tjänster som försäkring och 
underhåll, redovisas som kostnad linjärt över le-
asingperioden.
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KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvs-
metoden.

Koncerninterna fordringar och skulder samt trans-
aktioner mellan koncernföretag liksom orealisera-
de vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade för-
luster elimineras också såvida inte transaktionen 
motsvarar ett nedskrivningsbehov.

DOTTERFÖRETAG

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget 
direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rös-
tetalet eller på annat sätt har ett bestämmande 
inflytande. Bestämmande inflytande innebär en 
rätt att utforma ett företags finansiella och ope-
rativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger 
på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanaly-
sen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får 
bestämmande inflytande. Från och med denna 
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade en-
heten som en redovisningsenhet. Tillämpningen 
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar 
(inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och 
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 
dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till 
summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten 

för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och 
övertagna skulder samt emitterade eget kapitalin-
strument, utgifter som är direkt hänförliga till rö-
relseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. 
I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, 
med några undantag, vid förvärvstidpunkten av 
förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna 
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintres-
se värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunk-
ten. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas 
i koncernredovisningen det förvärvade företagets 
intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar 
och skulder liksom eventuell uppkommen good-
will eller negativ goodwill.

Utländska dotterföretags bokslut har omräknats 
enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i balans-
räkningen har omräknats till balansdagens kurs. 
Alla poster i resultaträkningen har omräknats till 
genomsnittskurs under räkenskapåret.

GOODWILL

Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaff-
ningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag 
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet 
på det förvärvade företagets identifierbara netto-
tillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvär-
de med avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuell nedskrivning.
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Not 2   Övriga rörelseintäkter

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Koncern
Provisionsintäkter 1 049 144 582 470
EU-bidrag Grekland 2 407 259 5 702 420
Övrig intäkt Sverige 88 263 -
Övrig intäkt Grekland 2 175 2 583 199
Summa 3 546 841 8 868 089

Moderföretag
Provisionsintäkter 1 049 144 -
Övrigt 104 153 582 470
Summa 1 153 297 582 470

Not 3   Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Koncern
R3 och Kypris & Associates S.A.
Revisionsarvode 259 870 190 000
Andra uppdrag 71 425 15 000
Summa 331 295 205 000

Moderföretag
R3
Revisionsarvode 214 275 190 000
Andra uppdrag 71 425 15 000
Summa 285 700 205 000
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Not 4   Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda 2021-01-01- 
2021-12-31 Varav män 2020-01-01- 

2020-12-31 Varav män

Koncern
Sverige 4 4 1 1
Grekland 20 19 16 15

24 23 17 16

Moderföretag
Sverige 4 4 1 1

4 4 1 1

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

2021-01-01- 
2021-12-31

2020-01-01- 
2020-12-31

Koncern
Löner och andra ersättningar 8 428 822 5 307 144
Sociala kostnader 2 751 287 1 468 263
(varav pensionskostnader) 405 419 110 289

11 180 109 6 775 407

Moderföretag
Löner och andra ersättningar 3 763 474 1 395 333
Sociala kostnader 1 584 950 490 306
(varav pensionskostnader) 405 419 110 289

5 348 424 1 885 639
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Not 5 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 423 490 (441 724) i koncernen och 157 824 
(168 613) kronor i moderbolaget.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

 2021-12-31  2020-12-31

Koncernen
Inom ett år 479 352 289 024
Senare än ett år men inom fem år 1 243 288 972 768
Senare än fem år 481 482 567 448

2 204 122 1 829 240

Moderbolaget
Inom ett år 167 989 45 832
Senare än ett år men inom fem år 55 996 -
Senare än fem år - -

223 985 45 832

Not 6   Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

 2021-12-31  2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 596 780 2 596 780
-Nyanskaffningar 1 052 344 -
-Årets omräkningsdifferenser 4 914 -

3 654 038 2 596 780
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -2 398 026 -2 046 954
-Omklassificeringar - 7 809
-Årets avskrivning enligt plan -177 957 -358 881

-2 575 983 -2 398 026
Redovisat värde vid årets slut 1 078 055 198 754

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 2 225 609 2 225 609

2 225 609 2 225 609
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -2 225 609 -1 909 943
-Årets avskrivning enligt plan - -315 666

-2 225 609 -2 225 609
Redovisat värde vid årets slut - -
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Not 7 Goodwill

 2021-12-31  2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 67 379 877 67 379 877
-Nyanskaffningar 174 713 622 -
Vid årets slut 242 093 499 67 379 877
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -57 228 547 -50 031 285
-Årets avskrivning enligt plan -15 863 555 -7 197 262
Vid årets slut -73 092 102 -57 228 547
Redovisat värde vid årets slut 169 001 397 10 151 330

Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 2021-12-31  2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 8 763 054 7 858 488
-Nyanskaffningar 2 984 328 904 566
-Årets omräkningsdifferenser 48 877 -
-Vid årets slut 11 796 259 8 763 054
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -6 018 283 -5 354 053
-Omklassificeringar - -7 809
-Årets avskrivning -680 978 -656 421
-Vid årets slut -6 699 261 -6 018 283
Redovisat värde vid årets slut 5 096 998 2 744 771
Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga
Moderföretag
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början 2 861 137 2 861 137
-Nyanskaffningar 350 398 -
-Vid årets slut 3 211 535 2 861 137
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början -1 700 670 -1 313 848
-Årets avskrivning -414 547 -386 822
-Vid årets slut -2 115 217 -1 700 670
Redovisat värde vid årets slut 1 096 318 1 160 467
Maskiner som innehas under finansiella leasingavtal Inga Inga
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Not 9   Andelar i koncernföretag

 2021-12-31  2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 83 871 997 68 098 372
-Förvärv 186 159 068 15 773 625
Redovisat värde vid årets slut 270 031 065 83 871 997

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier.

Dotterföretag / Org nr Kapital-
andel i %

2021-12-31
Redovisat

värde

2020-12-31
Redovisat

värde
Helbio Holding S.A. (123774516000) 100 220 709 748 83 850 680
Metacon KK (0210-01-0537) 100 21 317 21 317
Water2H2 AB (559270-5908) 100 49 250 000 -
Metacon Warrant AB (559318-4392) 100 25 000 -
Metacon GmbH (HRB 167620) 100 25 000 -

270 031 065 83 871 997

Not 10   Andra långfristiga värdepappersinnehav

 2021-12-31  2020-12-31
Koncern
-Ingående anskaffningsvärden 4 962 903 4 962 903
-Ingående nedskrivningar -4 962 902 -4 962 902
-Återförd nedskrivning 4 962 902 -
Redovisat värde vid årets slut 4 962 903 1
Moderföretag
-Ingående anskaffningsvärden 4 962 903 4 962 903
-Ingående nedskrivningar -4 962 902 -4 962 902
-Återförd nedskrivning 4 962 902 -
Redovisat värde vid årets slut 4 962 903 1

Avser 101 223 st aktier i Advent Technologies.
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Not 11   Andra långfristiga fordringar

 2021-12-31  2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 87 775 88 595
-Tillkommande fordringar 1 515 2 058
-Vid årets slut 89 290 90 653
-Omklassificeringar - -2 878
Redovisat värde vid årets slut 89 290 87 775
Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 7 500 7 500
-Vid årets slut 7 500 7 500
Redovisat värde vid årets slut 7 500 7 500

Not 12   Pågående arbete för annans räkning

 2021-12-31  2020-12-31
Koncern
Nedlagda utgifter på entreprenader 10 583 759 2 632 545
Förskott från kund -5 003 465 -

5 580 294 2 632 545

Moderföretag
Nedlagda utgifter på entreprenader - -
Förskott från kund - -

- -

Not 13   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Förutbetalda kostnader 5 564 476 422 733
Upplupna intäkter 75 981 4 137 725

5 640 457 4 560 458
Moderföretag
Förutbetalda kostnader 200 031 133 460
Upplupna intäkter 75 981 159 651

276 012 293 111
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Not 14   Övriga skulder till kreditinstitut

2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 642 857 711 803
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 2 906 776 2 907 002
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 535 714 1 178 571

4 085 347 4 797 376

Moderföretag
Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen 642 857 642 857
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 2 571 429 2 571 429
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 535 714 1 178 571

3 750 000 4 392 857

Not 15  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31
Koncern
Personalrelaterade kostnader 1 572 834 955 627
Övriga poster 608 554 385 462

2 181 388 1 341 089
Moderföretag
Personalrelaterade kostnader 737 084 285 844
Övriga poster 459 724 385 462

1 196 808 671 306



METACON AB (PUBL)  -  ÅRSREDOVISNING   2021    |    32

Not 16   Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Ställda säkerheter  2021-12-31  2020-12-31
Koncern
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 6 500 000 6 500 000

6 500 000 6 500 000
Moderbolaget
Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 6 500 000 6 500 000

6 500 000 6 500 000

Not 17   Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

• Den 26 januari meddelade Metacon att ett EPC-partneravtal med GISAB (en del av Jernbro) för elek-

trolys- och HRS-området i Norden har tecknats.

• Den 28 februari tillkännagavs ett partnerskapsavtal för att skapa en ”hydrogen village” i Grekland 

tillsammans med bl.a. det stora gasföretaget DEDA.

• Den 4 mars tillkännagav Metacon ett samarbetsavtal med PERIC för den europeiska marknaden för 

tankstationer för vätgas (HRS).

• 6 april meddelades att Metacons Helbio-enhet fått ansökan godkänd och startar ett EU-projekt för 

utveckling av innovativa nanokatalytiska material och reaktorer.

• 22 april meddelades att Metacon levererar i samarbete med Hydroholding den första demonstra-

tionsstationen för mikrovätgastankning (HRS) i Slovakien.

• 27 april meddelades att Metacon i samarbete med GISAB får genombrottsorder på två elektrolysba-

serade integrerade tankstationer för grön vätgas (HRS) från Botnia Hydrogen.

• 29 april presenterade Metacon via pressmeddelande finansiella mål på medellång sikt och tidigare-

lägger publiceringen av Q1-rapporten.

• 5 maj meddelades att Metacon levererar pilotkontrakt till PERIC Hydrogen Technology för en 5 MW 

elektrolysanläggning i USA.

• 16 maj meddelades att Metacon tecknat ett MoU med den tyska distributören Brennstoffzelle4ho-

me (B4H) för produkten H2PS-5 och mottagit order på de fem första enheterna.

• 17 maj meddelades att Metacons helägda dotterbolag Helbio levererat en milestone och prototyp till 

det norska företaget Pherousa Green Technologies AS inom området grön ammoniak för fartygs-

branschen. Helbio ökar därigenom sitt ägande till 10% i Pherousa.
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Metacon AB (publ) 
Org.nr. 556724-1616 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Metacon AB (publ) för år 2021. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 
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 och 
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets och koncernens 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 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 

som innehåller mina 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 användare fattar med grund i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 mina 
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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser 
sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen och 
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koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen i enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam 
ansvarig för mina uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Metacon AB (publ) för år 2021 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget 
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen 
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt 
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina 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 och koncernens 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
bolagets och koncernens 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 och koncernens 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 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
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. 

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 jag 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 min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt 
uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

 

 

Stockholm den                 

 

 

Tomas Nöjd 

Auktoriserad revisor 

 


