Bokslutskommuniké för SARSYS-ASFT AB (publ),
org nr: 556557-7854, för år 2019
SARSYS-ASFT AB (publ), listat på NGM Nordic MTF, lämnar följande Bokslutskommuniké för
perioden 1 januari – 31 december 2019.
Andra halvåret, 1 juli – 31 december 2019.








Nettoomsättningen ökade under perioden 1 juli – 31 december med 47 procent till
47,0 Mkr (32,0 Mkr),
Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till 1,9 Mkr (-1,4 Mkr)
Periodens resultat efter skatt för perioden 1 juli – 31 december uppgick till
664 kkr, (707 kkr),
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,06 kr (0,07 kr),
Likvida medel per den 31 december uppgick till 4,1 Mkr (1,7 Mkr),
Försäljningsarbetet avslutades med en stor ramorder till Norska Flygvapnet om totalt
22,1 Mkr och med en första leverans om 8,1 Mkr (se pressmeddelande 2019 12 20).
Avsiktsförklaring gällande förvärv av C.N.S. Systems AB tecknades den 2 oktober. DDprocess genomfördes utan att avtal om förvärv kunde slutas. Kostnaden om ca 0,6
Mkr belastar årets resultat.

Helår 1 januari – 31 december




Nettoomsättningen ökade under perioden 1 januari – 31 december 2019 med 59
procent till 91,4 Mkr (57,6 Mkr),
Årets resultat efter skatt för perioden 1 januari – 31 december uppgick till 3,8 Mkr
(-5,4 Mkr) en betydande ökning,
Årets resultat efter finansiella poster 5,0 Mkr (- 7,5 Mkr), en väsentlig förbättring,
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Avskrivning goodwill uppgick för perioden 1 januari – 31 december till 2,0 Mkr,
Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,33 kr (-0,51 kr),
Eget kapital per aktie per den 31 december uppgick till 2,57 kr (2,00 kr),
Koncernens soliditet per den 31 december uppgick till 39 procent (27 procent), en
förbättring med 44 procent.
Likvida medel per den 31 december uppgick till 4,1 Mkr (1,7 Mkr),
Årsstämman beslutade om en utdelning på 6 öre per aktie,
Styrelsen har beslutat att lämna kvartalsrapporter med start för första kvartalet Q1
2020, tisdagen den 28 april 2020,
Halvårsrapport per den 30 juni 2020 kommer att lämnas tisdagen den 25 augusti
2020,

Samtliga sifferuppgifter ovan avser koncernen.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Allmänt om verksamheten
Bolaget registrerades 1998 under namnet Scandinavian Airport and Road Systems AB
(Sarsys) med säte i Trelleborg. Efter förvärv av ASFT Industries AB med dotterbolag ändrades
firman till SARSYS-ASFT AB (publ) med säte Köpingebro, Ystads kommun.
Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer friktions- och vädermätutrustning till såväl flygplatser
som vägar på den internationella marknaden. Bolaget har en serviceavdelning som på kunds
uppdrag utför service och underhåll på de mer än cirka 1 000 befintliga enheterna runt om i
världen.
Bolaget har den 24 juli tecknat samarbetsavtal med Omniklima AB angående ny teknik
gällande mätning av kontamination av start- och landningsbanor. Tekniken är framtagen i
samarbete med Luleå Tekniska Universitet och har resulterat i helt ny teknologi för ökad
vintertrafiksäkerhet. Samarbetsavtalet innebär att SARSYS-ASFT har global ensamrätt till
tekniken för flygplatser.
Händelser under perioden
1 juli - 31 december 2019






Den största ordern under året presenterades den 20 december 2019. Då erhölls ett
ramavtal på 22,1 Mkr med det Norska Flygvapnet.
Beslut har fattats om fusion mellan dotterbolaget ASFT Weather System AB och dess
moderbolag ASFT Industries AB. Registrering av ärendet handläggs hos Bolagsverket
och beräknas vara avslutat under våren 2020.
Den 2 oktober tecknades avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av C.N.S. Systems
AB, Linköping. En finansiell och juridisk DD-process har genomförts utan att avtal om
förvärv har kunnat tecknas.
Extra bolagsstämman den 30 november beslutade om en riktad nyemission till Rite
Internet Ventures Holding AB och Eastbridge Capital AB. Beslutet omfattar totalt
1 500 000 aktier till ett pris om 5,50 kr per aktie och teckningen sker i två rater.
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I samband med extra bolagsstämma den 30 november lämnade Tord Cederlund sin
plats i Bolagets styrelse.

1 januari – 31 december 2019





Årets näst största order presenterades den 7 januari 2019. Då erhölls en order
från Port Authority of New York and New Jersey, USA om totalt 9,2 Mkr,
Den 12 juli tecknades samarbetsavtal med Omniklima AB angående ny teknik för
mätning av kontamination av start och landningsbanor,
Årsstämman den 11 maj valde Malcolm Lilliehöök till ny styrelseledamot,
Årsstämman den 11 maj beslutade om en utdelning om 6 öre per aktie,

Händelser under perioden 1 juli – 31 december
Försäljning
Den största ordern under året presenterades den 20 december 2019. Då erhölls ett ramavtal
på 22,1 Mkr med det Norska Flygvapnet. En första leverans uppgår till 8,1 Mkr. Under
perioden har order presenterade i pressmeddelande uppgått till 35,0 Mkr.
Målbolaget C.N.S. Systems AB
Den 2 oktober tecknades en avsiktsförklaring (LOI) gällande förvärv av C.N.S. Systems AB,
Linköping. En finansiell och juridisk DD-process initierades och genomfördes av extern
advokatfirma samt revisionsfirma. Rapporterna innehöll ett antal punkter som var
betydande utmaningar. Förhandlingarna utmynnade i att parterna inte kunde komma fram
till en slutlig överenskommelse. Processen pågick under hela fjärde kvartalet. De externa
konsultkostnaderna uppgår till ca 0,6 Mkr. Hela kostnaden belastar årets resultat.
Riktad nyemission
Den extra bolagsstämman den 30 november beslutade att rikta en nyemission till Rite
Internet Ventures Holding AB (Rite) och Eastbridge Capital AB (Eastbridge). Den riktade
nyemissionen till Rite innebär att bolaget tecknar sig för 600 000 aktier för 5,50 kr per styck.
Vidare tecknar sig Rite för 700 000 aktier för 5,50 kr per styck inom 11 månader efter
stämmobeslut. Den riktade nyemissionen till Eastbridge innebär att bolaget tecknar sig för
200 000 aktier för 5,50 kr per styck.
Totalt tillförs SARSYS-ASFT i en första fas 4,4 Mkr och inom 11 månader ytterligare 3,85 Mkr.
Det medför att aktiekapitalet ökar med totalt 150 000 kr till 1 208 800 kr och antalet aktier
ökar i en första fas till 11 388 000 st. samt totalt till 12 088 000 st. Emissionerna ger en total
utspädning för befintliga aktieägare om cirka 11,9 procent.
De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för
utdelning som infaller efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB
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VD:s kommentar till väsentliga händelser
Det är med stor glädje jag kan presentera 2019-års Bokslutskommuniké. Omsättningen är
högre än någonsin i Bolagets historia och resultatet efter finansiella poster om 5,0 Mkr visar
att vi nu vänt koncernens resultat från ett kraftigt minus 2018 till ett mycket gediget plus för
2019. Vi kommer givetvis att fortsätta att anstränga oss för att resultatet ska bli ännu bättre
framöver och det känns mycket inspirerande att vi nu levererar ett positivt resultat.
Att inte kunna avsluta affären med C.N.S. Systems var en missräkning.
Målsättningen är att vi ska expandera via förvärv och söker kontinuerligt efter
uppköpskandidater. Men givetvis ska vi även expandera organiskt så mycket som vi kan. För
att göra detta behöver vi få in nya produkter och inte minst vidareutvecklade versioner av
befintliga produkter.
Flyget och miljöaspekterna är ett mycket hett ämne i dessa dagar. Vi som är i branschen vet
vilka ansträngningar som kommer göras för att i alla delar av flygresan minska
miljöpåverkan. Även SARSYS-ASFT bidrar med att leverera fordon med så små utsläpp som
möjligt. På sikt kommer helt emissionsfria och autonoma lösningar men där är vi inte riktigt
ännu men det kommer.
Perioden 1 juli – 31 december
Målbolaget C.N.S. Systems AB
Tyvärr nådde vi inte ända fram i våra ansträngningar med att förvärva C.N.S. Systems med
dotterbolag. Efter en mycket noggrann Due Diligence process (företagsbesiktning) stod det
ganska klart att ett förvärv skulle innebära mycket stora finansiella ansträngningar för
SARSYS-ASFT som moderbolag. Industriellt var affären helt rätt men den totala prislappen
blev för hög för oss i förhållande till risken.
Riktad nyemission
Under sensommaren fick ledningen två olika propåer om lite större investeringar i SARSYSASFT. Efter en rad möten och diskussioner med de två finansiella aktörerna Rite Internet
Ventures Holding AB och Eastbridge Capital AB beslutade styrelsen att lägga fram förslaget
om en riktad nyemission vid en extra Bolagsstämma. Det har varit mycket diskussioner bland
våra aktieägare om för- och nackdelar med riktade emissioner respektive
företrädesemissioner. Undertecknad och styrelsen har noterat diskussionen och tar med oss
dessa synpunkter in i det framtida arbetet med kapitalförsörjningen.
Försäljning
Försäljningsframgångarna fortsatte under tredje och fjärde kvartalet 2019. Arbetet med
Kina- och USA-marknaderna var framgångsrikt och order från dessa två länder dominerade
orderingången. Största enskilda order är dock ramavtalet med Norska Flygvapnet. Totalt
tecknades under perioden orders, som presenterats i pressmeddelande, för 35,0 Mkr plus 14
Mkr, som är den öppna delen i ordern till Norska Flygvapnet.
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Produktion
Produktionsstörningarna under 2018 är nu fullt ut åtgärdade. Produktionsanläggningarna i
Köpingebro och Trelleborg producerar nu enligt plan. Tidigare personalavgångar är ersatta
och de nya medarbetarna är nu inkörda på båda varumärkena Sarsys respektive ASFT.
Arbetet med att konstruktionsmässigt effektivisera de båda varumärkena fortlöper. Detta
arbete är ett led i att både öka effektiviteten i produktionen och i att uppnå rena
kostnadsbesparingar. Förbättringsarbetet i produktionen sker fortlöpande enligt LEAN
principen.
Organisationsförändringar
Beslut har fattats om fusion mellan dotterbolaget ASFT Weather System AB och
moderbolaget ASFT Industries AB. Registrering av ärende handläggs hos Bolagsverket och
beräknas vara avslutat under våren 2020. Syftet med fusionen är att förenkla
koncernstrukturen och därmed göra administrationen både effektivare och billigare.
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 47,0 Mkr (32,0 Mkr). Resultatet efter skatt
uppgick till 664 kkr (707 kkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1,9 Mkr
(-1,4 Mkr).
Resultatet för helåret 2019 visar att utvecklingen har vänt. Resultatförbättringen visar att de
genomförda personalförändringarna, förändringar i leverantörsleden och en normaliserad
prisbild har fått önskad effekt. Vidare har den svagare kronkursen hjälpt upp resultatet då vi
i huvudsak fakturerar i US Dollar och Euro.
Med en positiv marknad och en normaliserad prisnivå inom de olika produktsegmenten, ser
vi med tillförsikt fram emot ett fint år 2020.
Finansiering
Den tidigare styrelseledamoten Tord Cederlund, har sedan tidigare privat och via bolag
bistått med två lån och en garanti om totalt 3,0 Mkr. Båda lånen och garantin är lösta under
perioden Q4, 2019 och Q1, 2020.
Med koncernens kraftiga expansion är likviditeten alltid en prioriterad fråga. Genom goda
kontakter med banker, Almi och EKN har en finansieringslösning skapats för SARSYS-ASFT:s
exportaffärer. Dock är det alltid en utmaning att erhålla planenlig betalning från kunder i en
rad olika länder runt om i världen.
Perioden 1 januari – 31 december 2019
Försäljning
Det nya året började på bästa tänkbara sätt med en prestigeorder till Port Authority of New
York and New Jersey, USA. Ordern till ett värde om totalt cirka 9,2 mkr omfattar leveranser
till områdets fem internationella storflygplatser. Samtliga enheter ska vara levererade under
innevarande kalenderår. Ordern omfattar även en option på ytterligare 5 friktionsmätare
(Volvo V90). På motsvarande sätt avslutades året med 2019 års största order, ramorder till
Norska Flygvapnet om totalt 22,1 Mkr. En första leverans ska ske om 8,1 Mkr. Under året har
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det presenterats via pressmeddelande affärer motsvarande ca 63,7 Mkr för leverans
under 2019 och 2020.
Samarbetsavtal
Den 12 juli tecknades ett samarbetsavtal med Omniklima AB angående ny teknik gällande
mätning av kontamination på start- och landningsbanor. Tekniken är framtagen i samarbete
med Luleå Tekniska Universitet och har resulterat i helt ny teknologi för ökad
vintertrafiksäkerhet. Samarbetsavtalet innebär att SARSYS-ASFT har global ensamrätt till
tekniken för flygplatser. Med nytt regelverk för flygplatser där fokus läggs på mätning av
kontamination i kombination med friktionsmätning ställs helt nya krav på leverantörer av
mätutrustningen.
Med vår och Omniklimas gemensamma teknik och erfarenhet kommer vi tillsammans att
utveckla framtidens banrapporteringssystem. MIDAS kommer att vara den centrala delen i
det nya systemet. Med nya typer av sensorer kommer SARSYS-ASFT: s nya
banrapporteringssystem bli tekniskt ledande på marknaden och ge en mer komplett bild av
statusen på ytan jämfört med dagens system. Tillsammans med Omniklima kommer vi att
tillhandahålla marknadens modernaste banrapporteringssystem. Lansering planeras till
våren/sommaren, 2020.
Omorganisation
Under första kvartalet presenterades omorganisationen i koncernen där SARSYS-ASFT blev
koncernens säljbolag och ASFT Industries blev koncernens produktionsbolag.
Omorganisationen görs för att effektivisera vårt säljarbete och göra kontakten mot kunderna
enklare. Vidare blir det enklare och effektivare att administrera koncernen och därmed
reduceras kostnaderna.
Ordinarie Årsstämma
Årsstämman den 11 maj beslutade att lämna utdelning om 6 öre per aktie. Förhoppningsvis
ska SARSYS-ASFT kunna ge utdelning varje år. Dock är det årsstämman som beslutar om
detta även om det är styrelsen som lägger fram förslaget. På årsstämman den 11 maj valdes
till ordinarie styrelseledamöter Fredrik Graflind, Ulrica Graflind, Stefan Nordström
ordförande och Tord Cederlund. Malcolm Lilliehöök valdes som ny ledamot. Tord Cederlund
lämnade dock sin plats vid extra bolagsstämma den 30 november.
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 91,4 Mkr (57,6 Mkr). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 5,0 Mkr (-7,5Mkr).
Sammantaget kan man nu se effekterna av sammanslagningen av Sarsys och ASFT Industries.
Förutom en normaliserad prisbild har sammanslagningen inneburit produktionsfördelar,
personalreduktion och effektiviseringar. Tillsammans med bättre täckningsbidrag och
betydande synergieffekter kommer koncernen framgent att få ytterligare
resultatförbättringar. Dessa resultatförbättringar har fått genomslag under 2019 och
kommer även att påverka både år 2020 och år 2021.
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Övrig information
Antal utestående aktier var 11 388 000 st. och utestående teckningsoptioner var
300 000 st. per den 31 december 2019.
Aktieägare med innehav per den 31 december 2019 överstigande 10 procent av röster och
kapital i SARSYS-ASFT AB (publ):
Tron Capital AB, 3 291 000 aktier, 28,9 procent.
Tord Cederlund via CME Engineering AB och privat, 2 230 237 aktier, 19,6 procent.
Nästa rapporteringsdatum
Kvartalsrapport för Q1 lämnas tisdag den 28 april 2020
Kalendarium 2020 - 2021
 Kvartalsrapport för Q1 lämnas tisdagen den 28 april, 2020,
 Halvårsrapport för Q2 lämnas tisdagen den 25 augusti, 2020,
 Kvartalsrapport för Q3 lämnas onsdagen den 28 oktober, 2020,
 Bokslutskommunikén för år 2020 lämnas fredagen den 26 februari, 2021.
Preliminärt kommer Årsstämman att hållas lördagen den 18 april 2020 med start kl. 11 30, i
företagets lokaler i Köpingebro.



Frågan om styrelsen skall föreslå stämman att utdelning ska ske eller ej, kommer att
avgöras på styrelsemötet den 24 mars. Beslutet kommer att offentliggöras via
separat pressmeddelande.
Särskild kallelse till ordinarie Årsstämma kommer att offentliggöras via separat
pressmeddelande och annons i Post och Inrikes tidningar samt Dagens Industri.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras i separat pressmeddelande
och på bolagets hemsida fredagen den 27 mars 2020.
Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.
Händelser efter periodens utgång
Under januari 2020 har styrelsen beslutat att under Q2 öka sin marknadsnärvaro i
Nordamerika genom att anställa en servicetekniker. Genom närvaron i Nordamerika kan
tillgängligheten och servicen till nya och befintliga kunder öka.
Köpingebro den 27 februari 2020
Styrelsen
Stefan Nordström, ordförande
Fredrik Graflind, VD, ledamot
Malcolm Lilliehöök, ledamot
Ulrica Graflind, ledamot
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RESULTATRÄKNING KONCERN
KSEK

Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning
Förändring av varor under tillverkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader:
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Resultat efter skatt per aktie, kr
Antal aktier vid periodens slut, st

2019-07-01
2019-12-31

2018-07-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

6 månader

6 månader

12 månader

12 månader

46,969
-8,600
429
40
38,838

32,006

91,386
-4,680
1,026
913
88,645

57,585
3,681
1,064
622
62,952

-14,283
-7,818
-10,750
-2,759
-308
-35,918

-15,103
-9,250
-7,491
-1,951

-34,513
-14,910
-15,894
-3,788

-33,795

-37,298
-16,333
-22,101
-5,467
-477
-81,676

2,920

-456

6,969

-6,153

17
-1,030
-1,013

-921
-921

17
-1,969
-1,952

-1,338
-1,338

1,907

-1,377

5,017

-7,491

-1,243

2,084

-1,243

2,084

664

707

3,774

-5,407

0.06
11,388,000

0.07
10,588,000

0.33
11,388,000

-0.51
10,588,000

1,064
269
33,339

ASFT Industries AB med dotterbolag ingår i koncernen från och med 2018-04-01.

-69,105

BALANSRÄKNING KONCERN
KSEK

2019-12-31

2018-12-31

5,659
14,589
20,248

6,566
16,610
23,176

9,302
3,411
12,713

9,524
3,010
12,534

841
841

2,084
2,084

33,802

37,794

Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

13,918
23,665
4,081

19,258
20,578
1,660

Summa omsättningstillgångar

41,664

41,496

Summa tillgångar

75,466

79,290

2019-12-31

2018-12-31

29,269

21,718

124

66

Långfristiga skulder

12,982

10,067

Kortfristiga skulder

33,091

47,439

Summa eget kapital och skulder

75,466

79,290

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

BALANSRÄKNING KONCERN
KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Avsättningar

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN
2019-07-01
2019-12-31

2018-07-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

6 månader

6 månader

12 månader

12 månader

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1,354

1,617

1,551

-8,046

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2,638

-1,449

-2,718

-36,286

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1,713

1,043

3,588

41,680

-2,279
6,360
4,081

1,211
449
1,660

2,421
1,660
4,081

-2,652
4,312
1,660

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

12 månader

12 månader

21,718
4,400
-21
-635
33
3,774
29,269

8,004
20,000
-343
-529
-7
-5,407
21,718

2019-12-31

2018-12-31

28

33

17

-34

7

-9

54
8

47
-11

5
21,456
39

-13
24,033
27

2019-12-31

2018-12-31

11,388,000
0.33
2.57
1,138,800

10,588,000
-0.51
2.00
1,058,800

KSEK

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERN
KSEK
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Kostnader hänförliga till nyemission
Utdelning
Omräkningsdifferens
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

NYCKELTAL KONCERN
Medelantalet anställda
Avkastning på eget kapital,% (Resultat efter
finansiella poster/eget kapital)
Avkastning på totalt kapital, % (Resultat efter
finansiella poster/balansomslutning)
Bruttomarginal,% (Nettoomsättning+/- Förändring av
varor under tillverkning - råvaror och förnödenheter/nettoomsättning)
Rörelsemarginal, % ( Rörelseresultat/nettoomsättning)
Vinstmarginal, % (Resultat efter finansiella poster/
nettoomsättning)
Nettoskuldsättning, KSEK
Soliditet, % (Eget kapital/balansomslutningen)

DATA PER AKTIE KONCERN
Antal aktier vid årets slut, st
Resultat efter skatt per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Totalt aktiekapital, SEK

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG
KSEK

Rörelsens intäkter:
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader:
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Resultat från andelar i koncernföretag
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Resultat efter skatt per aktie, kr
Antal aktier vid periodens slut, st

2019-07-01
2019-12-31

2018-07-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

6 månader

6 månader

12 månader

12 månader

34,186
1,126
35,312

14,508

62,088
3,034
65,122

32,555
151
32,706

-24,463
-3,199
-4,483
-265
-189
-32,599

-8,630
-3,417
-3,430
-271

-21,996
-7,387
-8,008
-524

-15,748

-42,523
-7,084
-8,634
-539
-358
-59,138

2,713

-1,240

5,984

-5,209

14,508

-367
17
-423
-406
2,307

-37,915

-367

-262
-629

17
-839
-822

-404
-771

-1,869

5,162

-5,980

403

403

-1,174

1,174

-1,174

1,174

1,536

-695

4,391

-4,806

0.14
11,388,000

-0.07
10,588,000

0.39
11,388,000

-0.45
10,588,000

BALANSRÄKNING MODERBOLAG
2019-12-31

2018-12-31

2,162
2,162

2,644
2,644

186
186

369
369

21,000
21,000

21,333
1,174
22,507

23,348

25,520

Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

22,879
3,862

4,684
14,349
1,481

Summa omsättningstillgångar

26,741

20,514

Summa tillgångar

50,089

46,034

2019-12-31

2018-12-31

30,300

22,165

KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

BALANSRÄKNING MODERBOLAG
KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Långfristiga skulder

2,454

Kortfristiga skulder

17,335

23,869

Summa eget kapital och skulder

50,089

46,034

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG
KSEK

2019-07-01
2019-12-31

2018-07-01
2018-12-31

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

6 månader

6 månader

12 månader

12 månader

-3,680

-1,087

-3,314

-3,778

-10

-226

459

-668

2,416

2,710

5,236

1,962

-1,274
5,136
3,862

1,397
84
1,481

2,381
1,481
3,862

-2,484
3,965
1,481

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

12 månader

12 månader

22,165
4,400
-21
-635
4,391
30,300

7,843
20,000
-343
-529
-4,806
22,165

2019-12-31

2018-12-31

8

10

17

-27

10
10

-13
-16

8
4,198
60

-18
5,495
48

2019-12-31

2018-12-31

11,388,000
0.39
2.66
1,138,800

10,588,000
-0.45
2.09
1,058,800

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAG
KSEK
Belopp vid årets ingång
Nyemission
Kostnader hänförliga till nyemission
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

NYCKELTAL MODERBOLAG
Medelantalet anställda
Avkastning på eget kapital,% (Resultat efter
finansiella poster/eget kapital)
Avkastning på totalt kapital, % (Resultat efter
finansiella poster/balansomslutning)
Rörelsemarginal, % ( Rörelseresultat/nettoomsättning)
Vinstmarginal, % (Resultat efter finansiella poster/
nettoomsättning)
Nettoskuldsättning, KSEK
Soliditet, % (Eget kapital/balansomslutningen)

DATA PER AKTIE MODERBOLAG
Antal aktier vid årets slut, st
Resultat efter skatt per aktie, SEK
Eget kapital per aktie, SEK
Totalt aktiekapital, SEK

REDOVISNINGSPRINCIPER
Bokslutskommunikén har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Denna metod innebär att förvärv av
ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. De övervärden som har uppkommit i samband
med förvärv redovisas i balansposten goodwill.
Goodwill skrivs av över en nyttjandeperiod uppgående till 10 år.
Styrelsen har bedömt att förvärvet av ASFT med dotterföretag ger långsiktiga positiva effekter och har
därför bedömt att 10 år är en rimlig nyttjandeperiod för avskrivning av goodwill avseende detta förvärv.
ASFT Industries AB med dotterföretag ingår i koncernredovisningen från och med 2018-04-01.
ASFT Industries AB med dotterföretag har i samband med förvärvet infört succesiv vinstavräkning som
redovisningsprincip för pågående projekt.
Då styrelsen har en positiv syn på resultatutvecklingen de närmsta åren så redovisas uppskjuten
skattefordran hänförligt till skattemässiga underskottsavdrag.
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

