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2 Velkommen til Seluxit 

 

Seluxit har siden dets etablering, udviklet banebrydende IoT løsninger. IoT er en forkortelse for 
Internet of Things, som er et netværk af fysiske enheder, der er forbundet til internettet, og som 
muliggør kommunikation til opsamling og tolkning af data eksempelvis til brug for tracking, 
overvågning, procesoptimeringer mm. I vores kundeportefølje har vi bl.a. Tysklands næststørste 
elselskab, samt store internationale koncerner fra Sverige, Tyskland og England.  

Siden 2006 har Seluxit sat en ære i at udvikle forretningen lønsomt, samtidig med at ledetråden har 
været at reinvestere i teknologisk førerskab. Strategien for næste fase er at bygge videre på 
Seluxits teknologi, samt at videreudvikle virksomhedens IoT platform. 

Siden børsintroduktionen i november 2018, har vi intensiveret salgsarbejdet inden for de områder, 
hvor Seluxit ser de mest oplagte vækstmuligheder, nemlig indenfor Smart Meter, Smart Home og 
Smart Machine.  

 

 

Seluxit blev noteret på Nasdaq First North, med første handelsdag 9. november 2018. 

  
Seluxit forbinder kundernes produkter til Internettet. 
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3 Beretning fra CEO 

Første halvår af regnskabsåret 2019/2020 har været præget af høj aktivitet og nogle væsentlige 
strategiske skridt, der understøtter Seluxit’s vækstplaner, herunder opbygning af salgsorganisation 
og videreudvikling af standardprodukter. 

Seluxit har oplevet stor aktivitet indenfor Smart Meter segmentet, med høj omsætning på 
radiomoduler til Smart Meters. Udrulning af Smart Meter er i fuld gang og vi oplever stor 
efterspørgsel efter højteknologiske produkter til konkurrencedygtige priser.  

I april 2019 startede Jesper Frank, som salgsdirektør i Seluxit, med ansvaret for at opbygge en 
salgsorganisation og udbygge Seluxits go to market strategi. Det har vi for alvor mærket i andet 
halvår af 2019, hvor vi har fået mange nye potentielle kunder i tale og hvor vi har stillet endnu 
skarpere på værdiskabelsen for kunden ved IoT løsninger.   

Vi har skabt et tilfredsstillende resultat, hvor den høje omsætning er præget af vores evne til at 
udnytte muligheden i markedet. Samtidig har vi videreudviklet vores platform og er i gang med 
yderligere standardisering af vores produkter med henblik på at forbedre time to market for vores 
kunders produkter, samt opnå economy of scale inden for vores standard produkter. 

3.1 Højdepunkter i første halvår - H1 2019/2020 

3.1.1 Marked og kunder 

Seluxit har leveret IoT teknologi til eksisterende Smart Meter producenter og vi er ved at udvide 
kundeporteføljen med nye Smart Meter producenter. 

Seluxit har leveret Proof of Concept (POC) og pilot projekter til flere danske kunder. I H1 blev der 
leveret flere POC og pilot projekter til danske kunder, som er et direkte resultat af den fokus Seluxit 
har haft på opbygningen af salgsorganisationen og øget fokus på det danske marked.  

3.1.2 Teknologi 

Seluxit har i H1 haft stor fokus på udvikling af standard komponenter og moduler, både software 
og hardware. Udviklingen omfatter integration af produktporteføljen med standard produkter, 
hvoraf vi navnlig vil fremhæve to af de væsentligste: 

SLX Sparrow er vores standard Radio Modul til Smart Meters, og modulet giver smart meter 
producenter øget fleksibilitet, da det understøtter forskellige kommunikations protokoller. Dette 
skaber fleksibilitet, uafhængighed og hjælper producenterne med at fremtidssikre deres Smart 
Meter produkter og skaber dermed basis for, at de kan reagere hurtigere på nye krav fra deres 
kunder. 

SLX Porcupine er vores standard mini computer med stor fleksibilitet og udbygningsmuligheder. 
Porcupine anvendes blandt andet inden for vores Smart Machine segment og er automatisk 
forbundet til vores IoT platform. Samtidig er Porcupine en robust og industriel mini computer med 
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høj sikkerhed, som vi vil sælge både som en del af projekter og via distributører. Med Porcupine vil 
vi medvirke til at forkorte vores kunders produkters time to market endnu mere uden at gå på 
kompromis med kvalitet og sikkerhed.  

3.1.3 Organisation 

På generalforsamlingen 22. oktober 2019, blev der valgt en ny bestyrelse. Bestyrelsen består 
således af Torben Storgaard (Bestyrelsesformand), Peter Lyck (Næstformand), og Mille Tram Lux. 
Bestyrelsens profiler og kompetencer er beskrevet yderligere på Seluxits hjemmeside. 

3.1.4 Finansielt 

Omsætning i første halvår udgjorde DKK 14,1 mio. 

Resultat før skat og finansielle poster for H1, 2019/20 ligger på DKK -1,8 mio 

Omsætning og resultat ligger på niveau med forventningerne, men påvirket af periodeforskydning 
af leverancer af radiomoduler i november og december, som var forventet primo 2020. 

3.2 Begivenheder efter afslutning af H1 

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder efter balancedagen. 

3.3 Seluxit fastholder forventningerne til regnskabsåret 2019/2020 

Seluxit fastholder de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019/20 om en omsætning 

der runder de 20 mio. DKK og et resultat før skat, der ligger på mellem -7 og -6 mio. DKK. Med disse 
forventninger vil Seluxit forventeligt levere en omsætningsvækst på ca. 150% over 2 år, fra 
regnskabsåret 2017/18 til 2019/20. 
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4 Finansielle resultater H1 2019/2020 

4.1 Generelt 

Halvårsrapporten for Seluxit er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- 
og målingskriterier for klasse B-virksomheder, samt yderligere oplysningskrav for selskaber 
optaget til handel på Nasdaq First North.  

For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til beskrivelse af anvendt 
regnskabspraksis jf. selskabets årsrapport 2018/2019, som er tilgængelig på selskabets 
hjemmeside (www.seluxit.com/investors). 

4.2 Resultatopgørelse  

Nedenstående viser hovedlinjerne i resultatet for første halvår 2019/2020, første halvår 2018/19 
og sammenligningstal for det seneste afsluttede årsregnskab (2018/19). 

RESULTATOPGØRELSE H1 2019/2020 H1 2018/2019 2018/19 

DKK Tusind 01.07.19-31.12.19 01.07.18-31.12.18 01.07.18-30.06.19 

    

Nettoomsætning 14.152 4.954 17.966 

Bruttofortjeneste 3.321 2.047* 3.197 
    

Personale omkostninger -4.291 -3.353 -7.472 

Resultat før afskrivninger -970 -1.307 -4.274 

    

Afskrivninger -843 -644 -1.300 

Resultat af primær drift -1.813 -1.951 -5.575 
    

Finansielle poster 27 -73 -15 

Resultat før skat -1.786 -2.024 -5.560 
    

Særlige poster  -2.269*  

Selskabsskat 382 941 1.218 

Periodens resultat -1.404 -3.353 -4.342 

Resultat per aktie -0,15 -0,35 -0,45 

* Særlige poster i 2018/19 omfatter omkostninger til IPO på DKK 2,3 mio.kr er inkluderet i resultatopgørelsen. Direkte 
omkostninger ved kapitalforhøjelsen på DKK 1,4 mio.kr indgår som reduktion af egenkapitalen. 

  

http://www.seluxit.com/investors
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4.2.1 Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster i resultatopgørelsen  

Nettoomsætning 

Omsætningen ligger på DKK 14 mio. for første halvår. Omsætningen følger det forventede niveau 
når man tager højde for periodiseringer i salget af radiomoduler. En del af omsætningen for 
november og december, var først forventet i starten af 2020, og repræsenterer dermed en 
periodisering mellem halvårene. 

Seluxit har oplevet en stor interesse fra eksisterende og nye kunder, og forventer et H2 hvor der 
indgås aftaler med nye kunder, primært indenfor Smart Machine og Smart Meter segmenterne.  

Seluxit fastholder forventningerne til regnskabsåret 2019/20 om en omsætning der runder de 20 
mio. DKK. Hermed vil Seluxit forventeligt levere en omsætningsvækst på ca. 150% over 2 år, fra 
regnskabsåret 2017/18 til 2019/20. 

Bruttofortjeneste 

Bruttofortjenesten i H1 2019/20 er påvirket af en høj andel af omsætning af radiomoduler til Smart 
Meter segmentet. Seluxit er i gang med at transformere Selskabet fra at være en overvejende 
konsulent baseret virksomhed til at være en produkt-baseret virksomhed. Salg af hardware, der 
udgjorde en væsentlig andel af omsætningen i H1 2019/20, har en lavere dækningsgrad end 
konsulent timer, hvilket påvirker bruttofortjenesten.  

Personaleomkostninger 

Personaleomkostningernes udvikling ligger på det forventede niveau. Udviklingen i 
personaleomkostninger skyldes primært 2 faktorer.  

Antallet af medarbejdere er øget fra 19 medarbejdere (16 FTE) ultimo 2018/19 til 23 medarbejdere 
(20 FTE) ved afslutningen af halvåret 31.12.2019.  

Der er aktiveret udviklingsomkostninger for ca. DKK 2,4 mio. på udviklingsprojekter på Wappsto 
IoT platformen, samt standardprodukter og funktionaliteter. De aktiverede omkostninger ligger på 
niveau med de budgetterede forventninger. 

Afskrivninger 

Afskrivningerne ligger på niveau med det budgetterede og omfatter primært afskrivninger på 
aktiverede udviklingsprojekter. Udviklingsprojekter afskrives hovedsageligt over 3 - 5 år baseret på 
den forventede levetid. 
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4.3 Balance 

BALANCE H1 2019/2020 H1 2018/2019 2018/19 

DKK tusind 01.07.19-31.12.19 01.07.18-31.12.18 01.07.18-30.06.19 

    

AKTIVER    

Anlægsaktiver    

Udviklingsprojekter 8.247 5.790 6.680 

Øvrige anlægsaktiver 233 167 290 

Anlægsaktiver i alt 8.480 5.957 6.970 

    

Varelager 604 182 1.664 

Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser 4.278 189 2.359 

Igangværende arbejder for fremmed regning 0 1.208 0 

Tilgodehavende sambeskatningsbidrag 1.200 572 924 

Andre tilgodehavender 245 872 112 

Likvide beholdninger 14.353 19.775 18.939 

Omsætningsaktiver i alt 20.679 22.798 23.998 

Aktiver i alt 29.160 28.755 30.968 
    

PASSIVER    

Aktiekapital 957 957 957 

Reserve for udviklingsomkostninger 6.366 4.295 5.078 

Overført resultat 16.051 20.519 18.744 

Foreslået udbytte 0 0 0 

Egenkapital i alt 23.374 25.767 24.779 
    
    

Udskudt skat 653 460 516 

Hensatte forpligtelser i alt 653 460 516 
    

Kortfristet gæld    

Bankgæld 40 0 40 

Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.711 1.054 4.204 

Gæld til tilknyttet virksomhed 0 0 0 

Anden gæld 1.382 1.474 1.430 

Kortfristet gæld i alt 5.133 2.528 5.674 

Passiver i alt 29.160 28.755 30.968 
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4.3.1 Balance – Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster  

Immaterielle anlægsaktiver 

Seluxit har fortsat haft fokus på produktudvikling med henblik på at videreudvikle løsninger, som 
muliggør, at Seluxit kan udvikle sig, fra at være projektbaseret til i højere grad at blive 
produktbaseret med højere skalerbarhed og grundlag for opnåelse af mere langvarige 
indtægtsstrømme. 

Der er aktiveret udviklingsomkostninger for ca. DKK 2,4 mio. på udviklingsprojekter på Wappsto 
IoT platformen, samt standardprodukter og funktionaliteter. De aktiverede omkostninger ligger på 
niveau med de budgetterede forventninger. 

Immaterielle anlægsaktiver er således øget fra DKK 6,7 mio. ved afslutningen af regnskabsåret for 
2018/19 til DKK 8,2 mio. Væksten på de DKK 1,5 mio. afspejler en tilgang på de DKK 2,4 mio. 
fratrukket afskrivninger på DKK 0,8 mio.  

Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavender fra salg ligger højere end ved udgangen af 2018/19. Det skyldes primært en høj 
omsætning i december 2019. Omsætningen fordeler sig ikke jævnt over året, og tilgodehavender 
pr. skæringsdagen er påvirket af tilfældige udsving i periodiseringen af salg og fakturering. 

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger er i halvåret reduceret med DKK 5,4 mio. Det skyldes primært resultatet af 
primær drift, samt ændringer i arbejdskapitalen. 

Egenkapital 

Egenkapitalen udgør pr. 31.12.2019 DKK 23,4 mio. svarende til en soliditet på 80 %.  

EGENKAPITAL OPGØRELSE 
DKK tusind 

Aktiekapital Reserve for 
udviklings- 

omkostninger 

Overført resultat I alt 

Egenkapital 01.07.2018 500 3.575 243 4.318 
Kapitalforhøjelse 13. september 2018 180 0 0 180 
Kapitalforhøjelse 5. november 2018 277 0 25.723 26.000 
Omkostninger ved kapitalforhøjelse 0 0 -1.378 -1.378 
Overført via resultatdisponering 0 720 -4.073 -3.353 

Egenkapital 31.12.2018 957 4.295 20.515 25.767 

 
Overført via resultatdisponering   

783 
 

-1.771 
 

-988 

Egenkapital 01.07.2019 957 5.078 18.744 24.779 

     
Overført via resultatdisponering 0 1.288 -2.693 -1.405 

Egenkapital 31.12.2019 957 6.366 16.051 23.374 
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4.4 Pengestrømsanalyse  

PENGESTRØMSOPGØRELSE H1 2019/2020 H1 2018/2019 2018/19 
DKK-tusind 01.07.19-31.12.19 01.07.18-31.12.18 01.07.18-30.06.19 

    

Årets resultat -1.404 -3.353 -4.342 

Årets afskrivninger 843 644 1.300 

Skat af årets resultat -382 -941 -1.218 

Ændringer i arbejdskapital -1.534 1.659 3.080 

Betalt skat i året 243 0 -18 

Pengestrømme fra driftsaktiviteter -2.234 -1.991 -1.198 
 

 
  

Investering i immaterielle anlæg -2.353 -1.453 -2.970 

Investering i materielle anlæg 0 -71 -222 

Pengestrømme fra investeringsaktiviteter -2.353 -1.524 -3.192  
 

  

Udbetalt udbytte 0 0 0 
Ændring i mellemregning med tilknyttede 
virksomheder 0 -1.526 -1,526 

Ændring i mellemregning med associerede 
virksomheder 0 0 0 

Provenu fra kapitalforhøjelser 0 24.802 24.803 

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter  0 23.276 23.277  
 

  

Pengestrømme i alt -4.587 19.761 -18.886 

Likvider primo 18.900 14 14 

Likvider ultimo 14.313 19.775 18.900 

4.4.1 Pengestrøm – Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster 

Pengestrøm fra driftsaktivitet 

Pengestrømmene fra driftsaktiviteten er primært påvirket af driftsresultatet og ændringer i 
arbejdskapitalen, som følge af høj aktivitet i december. 

Pengestrøm fra investeringsaktivitet 

Aktiverede udviklingsomkostninger udgør ca. DKK 2,4 mio.  

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 

Der er ingen ændringer i pengestrøm fra finansiering. 
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4.5 Nærtstående parter og aktionærer 

4.5.1 Større aktionærer og aktionærsammensætning  

Von And ApS har to anpartshavere, Pengetanken ApS og MPF Invest ApS, der hver ejer  
50 %. Pengetanken ApS er ejet af Daniel Lux (selskabets CEO) og hans ægtefælle Mille Tram Lux 
(medlem af selskabets bestyrelse), hver med 50 %. MPF Invest ApS ejes 100 % af Morten Pagh 
Frederiksen (selskabets CTO). Mille Tram Lux sidder desuden i bestyrelsen i Tram Invest ApS. 

Stemme og ejerskabsbegrænsninger 

Der er ikke stemmeret eller ejerskabsbegrænsninger af aktierne i Seluxit A/S. Hver aktie på DKK 
0,10 giver en stemme. Der er kun én aktieklasse, og derfor har alle aktier samme 
stemmerettigheder.  

4.5.2 Transaktioner med nærtstående 

Selskabets nærtstående parter udgøres af medlemmer af bestyrelsen, direktionen og 
koncernforbundne selskaber. Selskabet har ikke indgået væsentlige transaktioner med 
nærtstående parter i perioden. 

4.5.3 Udvikling i aktiekapital siden selskabets stiftelse 

Dato Begivenhed Nominel ændring i 
selskabskapital 

(DKK) 

Nominel selskabskapital 
efter ændring 

(DKK) 

Antal kapitalandele 
(anparter/aktier) 

(styk) 

5. nov. 
2018 

Aktieemission på Nasdaq 
First North 276.595,7 957.095,7 9.570.957 

13. sep. 
2018 

Kontant fortegnings-
emission og aktiesplit i 
forholdet 1:5.000 

180.500 680.500 6.805.000 

17. nov. 
2017 

Fondsanpartsemission og 
omdannelse til A/S 375.000 500.000 1.000 

1. jan 
2006 Stiftelsen af selskabet 125.000 125.000 250 
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4.6 Finanskalender 

Finanskalender Dato 

Årsrapport for regnskabsåret 2019/20 23. september 2020 

Generalforsamling 2020 22. oktober 2020 
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5 Selskabets erklæring  

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 
regnskabsperioden 1. juli – 31. december 2019 for Seluxit A/S. Halvårsrapporten er aflagt i 
overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling samt 
yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North. Det er vores 
opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og 
pengestrømme for perioden 1. juli - 31. december 2019.  

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, 
beretningen omhandler.  

Halvårsrapporten er udarbejdet med rådgivning fra selskabets revisor, men har ikke været 
underlagt revision eller review. 

 

Aalborg, den 6. februar 2020.  

 

Bestyrelsen  

 

Torben Storgaard 

Bestyrelsesformand 

Peter Lyck 

Næstformand 

 

 

Mille Tram Lux 

Bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

Direktion  

 

 

Daniel Lux 

Administrerende direktør, CEO 

Morten Pagh Frederiksen  

Teknisk direktør, CTO 
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6 Kontaktoplysninger 

 

Yderligere oplysninger: CEO Daniel Lux  

 

Seluxit A/S 

Hjulmagervej 32B 

9000 Aalborg 

Denmark 

Tel. +45 46 922 722 

E-mail: investor@seluxit.com 

Web: www.seluxit.com 

CVR/VAT nr. 29 388 237 

Certified Adviser 

Norden CEF ApS, V/ John Norden 

Kongevejen 365,  

2840 Holte 

Tel: +45 20 720 200 

E-mail: jn@nordencef.dk 

Web: www.nordencef.dk 

CVR/VAT nr. 31 933 048 

 

 

Revisor 

Ernst & Young  
Vestre Havnepromenade 1A,  
9100 Aalborg Revisionspartnerselskab 
CVR-nummer 30 700 228  

 

 

  

mailto:investor@seluxit.com
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DKn01ONf9stqKjJebxIbBVAI8icVhfttad5qp39hDf4MEQ8ma-9k5aAfUkIB5gPA7lJ2lHmkrfbzbcyPb8AZeQ==
mailto:jn@nordencef.dk
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=iN00khdduGb4P3Jj8PIK1a8YY4qyC1DqCO0Zgvj-OM-7t3j_N4HPs1ZqZ69G3LNs2bhSzgewaxf3WohJCILRvQ==


Halvårsrapport H1 – 2019/2020 
1. juli – 31. december 2019 

Side 15 af 15 
 

 

7 Kommunikation med aktionærer 

Med tanke på miljø og omkostninger har vi valgt at kommunikationen med vores mange 
aktionærer sker elektronisk.  

Aktionærportal og indkaldelse til generalforsamling 

For at modtage indkaldelse til generalforsamling skal aktionærer være navnenoteret og have 
registreret sin e-mailadresse på Aktionærportalen. Det er aktionærens eget valg, om man vil 
navnenotere sine aktier. 
 

Sådan gør man: 

• Gå ind på https://www.seluxit.com/investors/portal-dk 
• Log på med NemlD  
• Hvis du modtager beskeden ”kan ikke finde investorID”, når du logger på aktionærportalen 

med dit NemID, skyldes det sandsynligvis, at dine aktier ikke er navnenoteret. Kontakt da 
din bank eller investeringsinstitut og bed dem om at navnenotere dine aktier, for at du kan 
gå videre med registrering af din e-mail. 

• Vælg fanebladet "Aktionæroplysninger'' og derefter "Kontaktdetaljer''. Indtast din e-
mailadresse i felterne "E-mail" og "Gentag E-mail". Klik herefter på "Opdater".  

• Du har nu modtaget en e-mail i din indbakke. Klik på linket "Klik her for at bekræfte" i den 
e-mail, du lige har modtaget.  

Din e-mailadresse er nu registreret i systemet. Din depotbank opdaterer automatisk dine 
stamoplysninger i Aktionærportalen (navn, adresse, beholdning, m.v.). Derimod skal du selv sørge 
for, at din e-mailadresse er korrekt.  

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail på investor@seluxit.com. 

Nyheder og selskabsmeddelelser 

Ønsker du at modtage finansielle informationer og andre selskabsmeddelelser pr. e-mail, kan du 
tilmelde dig vores nyhedsbrev på https://www.seluxit.com/investors/. Du kan i øvrigt finde 
mange informationer på vores hjemmeside, hvor vi opdaterer med store og små nyheder. 
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