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Bokslutskommuniké 2020
för SARSYS-ASFT AB (publ), org nr: 556557-7854
Styrelsen för väg- och flygsäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854,
noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna Bokslutskommuniké samt
delårsrapport för fjärde kvartalet.

Ett litet men positivt resultat om 1,2 Mkr trots pandemin.
Koncernen
Samtliga sifferuppgifter nedan avser koncernen.

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2020 i sammandrag.
•
•
•
•
•

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till 913 kkr (1 014 kkr)
Periodens resultat efter skatt uppgick till 23 kkr, (-229 kkr)
Resultat efter skatt per aktie uppgick till 0,00 kr (-0,02 kr)
Nettoomsättningen minskade med 27 procent till 19,5 Mkr (26,8 Mkr)
Likvida medel per den 31 december uppgick till 8,0 Mkr (4,1 Mkr)

Helår 1 januari – 31 december 2020 i sammandrag
•
•
•
•
•

Årets resultat efter finansiella poster 1,2 Mkr (5,0 Mkr)
Nettoomsättningen minskade med 29 procent till 64,9 Mkr (91,4 Mkr)
Årets resultat efter skatt för perioden 1 januari – 31 december 2020 uppgick till 295
kkr (3,8 Mkr) en betydande minskning
Kursförluster om 2,3 Mkr, bidragande orsak till resultatförsämringen
Bruttomarginal om 62 procent (54 procent)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Kraftigt minskade personalkostnader om 3,8 Mkr på helåret
Avskrivning goodwill uppgick för perioden 1 januari – 31 december till 1.8 Mkr (2,0
Mkr)
Resultat per aktie efter skatt uppgick till 0,02 kr (0,33 kr)
Eget kapital per aktie per den 31 december uppgick till 2,76 kr (2,57 kr)
Koncernens soliditet per den 31 december uppgick till 47 procent (39 procent), en
förbättring med 8 procentenheter
Likvida medel per den 31 december uppgick till 8,0 Mkr (4,1 Mkr)
Årsredovisningen publiceras måndagen den 29 mars 2021
Delårsrapport Q1 per den 31 mars 2021 kommer att lämnas tisdagen den 28 maj
2021

Antal aktier och teckningsoptioner
Antal utestående aktier var 12 088 000 stycken och utestående teckningsoptioner var
300 000 stycken per den 31 december 2020.
Aktieägare med innehav per den 31 december 2020 överstigande 10 procent av röster
och kapital i SARSYS-ASFT AB(publ):
Tron Capital AB, 3 291 000 aktier, 27,23 procent
P&C Invest AB, 1 750 000 aktier, 14,48 procent

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.
SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen i världen inom utveckling och tillverkning av
väg- och flygsäkerhetssystem. Bolaget har tre affärsområden:
Friktionsmätning
Väderinformation
Beslutsstödsystem
Bolaget är verksamt i alla världsdelar. Kunderna återfinns bland offentligt- och privatägda
vägar och flygplatser, flygvapen i olika länder samt servicebolag för underhåll av vägar och
flygplatser.
Bolaget har en serviceavdelning som utför service och underhåll på de mer än cirka 1 000
enheter som levererats runt om i världen de senaste 20 åren.
Covid-19
Problemen med Corvid-19 har bidragit till minskad omsättning och ett lägre rörelseresultat.
Så kallade ”lock downs” har begränsat både försäljning, löpande serviceuppdrag och
2

3

produktion. Att inte kunna resa fritt är den enskilt största begränsningen för försäljning och
serviceuppdrag koncernen haft under hela 2020. Utmaningarna i produktionen kan till stora
delar kopplas till sjukskrivningar hos produktionspersonalen i koncernen samt störningar i
leverantörsledet. Detta har inneburit både brister och förseningar av komponenter och
tjänster. Flera flygplatser runt om i världen har senarelagt upphandlingar och budgeterade
investeringar vilket påverkat våra möjligheter att säkra affärer i förväntad omfattning.
Valutaförluster
På fyra månader stärktes kronan med cirka 16 procent mot dollarn. Decenniets kraftigaste
kronrally har påverkat vårt redovisade resultat negativt med cirka 2,3 Mkr. Detta belopp
avser främst effekten av att ett lägre belopp erhållits i svenska kronor vid betalningstillfället
jämfört med fordran i svenska kronor vid faktureringstillfället samt omräkningen av
fordringar i dollar och euro till svenska kronor 2020-12-31. Även transaktionseffekterna har
slagit hårt mot vårt resultat då vi i stort har våra kostnader i svenska kronor och intäkterna i
dollar eller euro. Omräkningseffekterna och utländska tillgångar har även bidragit till
resultatförsämringen även om det är i mera begränsad omfattning.
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2020
•
•
•
•
•

Rite Internet Ventures Holding AB tecknade riktad nyemission om 3 850 000 kr
Samarbetsavtal tecknades med NAVBLUE S.A.S, Toulouse, Frankrike, ett helägt
dotterbolag till flygplanstillverkaren Airbus
Tre orders om totalt cirka 6 Mkr tecknades under perioden
Amerikanska Ambassaden i Stockholm godkände bolagets ansökan om ”E-2 Treaty
Invester Status”
Betydande produktions- och leverantörsstörningar på grund av Covid-19

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 december 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Svagare orderingång än förväntat på grund av Covid-19
Valutaförluster om 2,3 Mkr, bidragande orsak till resultatförsämringen
Kraftigt minskade personalkostnader på helåret om cirka 3,8 Mkr
Service- och reservdelsförsäljningen ökade till 10.7 Mkr (8,3 Mkr)
Flytten av verksamheten i Trelleborg till Köpingebro är genomförd vilket innebär en
årlig besparing om cirka 1,3 Mkr
Produktions- och leverantörsstörningar ett betydande problem
Förvärvsplanerna av CNS Systems avslutades utan att något förvärv kunnat
genomföras
Årsstämman den 13 juni valde Torsten Söderberg till ny styrelseledamot
Årsstämman den 13 juni beslutade att ingen utdelning skulle ske

Händelser under perioden 1 oktober– 31 december 2020
Försäljning
Försäljningsarbetet har kraftigt begränsats under perioden på grund av de
resebegränsningar som Covid-19 inneburit. Under perioden har tre orders om totalt
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cirka 6 Mkr tecknats. Detta är betydligt under den förväntade ordervolymen. Dock bör
noteras att många flygplatser har senarelagt sina upphandlingar då mycket personal i
beslutande befattning har varit permitterad eller hemförlovad.
Riktad nyemission
Den extra bolagsstämman, 30 november 2019, fattade beslut att rikta en nyemission i två
steg till Rite Internet Ventures Holding AB (Rite). Första delen om 600 000 aktier tecknades
2019. Den andra delen om 700 000 aktier, för 5,50 kr per styck totalt 3 850 000 kr, tecknades
den 7 oktober 2020.
USA satsning på servicesidan
För att öka närvaron på den amerikanska marknaden har en av bolagets servicetekniker
placerats permanent i USA. För detta krävs tillstånd från amerikanska myndigheter.
Amerikanska ambassaden godkände bolagets ansökan om ”E-2 Treaty Invester Status” under
december månad. I och med detta tillstånd kan servicegraden till befintliga amerikanska
kunder ökas högst påtagligt. USA är den enskilt största marknaden för koncernen inom både
flyg- och vägsegmentet.
Samarbetsavtal NAVBLUE
Samarbetsavtal tecknades med NAVBLUE S.A.S, Toulouse, Frankrike, ett helägt dotterbolag
till flygplanstillverkaren Airbus, (se separat pressmeddelande den 24 november på
hemsidan).
Navblues information från RunwaySense-systemet innebär att SARSYS-ASFT kan erbjuda
samtliga flygplatskunder information som kompletterar nuvarande friktionsdata från
landningsbanan. Informationen från RunwaySense-systemet visualiseras i MIDAS systemet.
Mjukvarukonceptet är helt unikt och något motsvarande finns idag inte på marknaden.
Produktions och leverantörsproblem
Betydande produktions- och leverantörsstörningar på grund av Covid-19 har påverkat hela
periodens verksamhet. Flera i vår personal har varit drabbade av sjukdom. Detta i sin tur har
inneburit förseningar i utleveranser och slutfakturering. Många underleverantörer har haft
betydande problem på grund av sjukdomar. Detta har i sin tur inneburit förseningar och
komponentbrist vid produktionsanläggningen i Köpingebro. Sammantaget har detta gett
färre utleveranser, minskad omsättning och ett lägre resultat än förväntat.

VD:s kommentar till väsentliga händelser
Vi är mycket stolta över att kunna leverera ett positivt resultat efter finansiella poster om 1,2
Mkr pandemiåret 2020. Det är många branscher som haft det mycket tufft under året.
SARSYS-ASFT är inget undantag. Våra mål för 2020 var högt ställda. Covid-19 gjorde att alla
planer fick revideras.
Under Q1 kände vi av pandemin men med mycket merarbete kunde leveranserna ske i stort
sett normalt. Men allt efter hand som tiden gick eskalerade leveransproblemen från
underleverantörerna. Material- och fordonsbrist i produktionen innebar att vissa arbeten
behövdes pausas för att senare återstartas med betydande effektivitetsförluster som följd.
Utleveranserna mot kund har i vissa fall kraftigt försenats. För att rädda upp situationen har
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mycket manuellt arbete lagts på att hitta alternativa leverantörer av både material och
fordon och då ofta med ökade kostnader som följd.
Att inte kunna avsluta affären med C.N.S. Systems var en missräkning. Målsättningen är
fortfarande 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 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.
Perioden 1 oktober– 31 december 2020
Riktad nyemission
På extra bolagsstämman, 30 november 2019, beslutades att rikta en nyemission i två steg till
Rite Internet Ventures Holding AB (Rite). Första delen om 600 000 aktier av den riktade
nyemissionen tecknades 2019. Den andra delen om 700 000 aktier för 5,50 kr per styck,
totalt 3 850 000 kr tecknades den 7 oktober 2020. Rite är nu vår tredje största aktieägare.
Försäljning
Försäljningen under fjärde kvartalet 2020 var svag. Tre orders om 6 Mkr är sämre än våra
förväntningar. Huvudskälet till det svaga utfallet kan i stort hänföras till Covid-19. Många av
världens flygplatsoperatörer har permitterat och hemförlovat stora delar av sin
administrativa personal. Detta tillsammans med alla reserestriktioner för våra säljare har
inneburit svårigheter att avsluta affärer.
USA satsning på servicesidan
I december godkände den Amerikanska ambassaden bolagets ansökan om ”E-2 Treaty
Invester Status”. ”Boots on the ground” är första steget till att etablera egen personal på den
stora amerikanska flygplatsmarknaden. Med detta tillstånd kan vi ha flera medarbetare på
plats vilket är mycket positivt för vår satsning. Vår serviceman ska serva kunderna i såväl USA
som Kanada och Sydamerika. Redan den 2 januari 2021 satt vår medarbetare på planet mot
USA.
Produktion
Produktionstakten har stabiliserat sig och mycket av tidigare leveransproblem har
minimerats. Servicepersonal har täkt upp för sjukskriven produktionspersonal och därmed
har utleveranser kunnat ske i lite större omfattning under kvartalet.
Samarbetsavtal NAVBLUE S.A.S, ett helägt dotterbolag till flygplanstillverkaren Airbus
Samarbetsavtalet som tecknades med NAVBLUE är en viktig milstolpe i SARSYS-ASFT:s arbete
med att etablera koncernen som en betydande partner inom flygsäkerhetssektorn.
Med Navblues information från RunwaySense-systemet kan vi erbjuda en helt unikt produkt.
Informationen visualiseras i MIDAS systemet vilket gör hanteringen enkel för våra kunder.
Produktkonceptet är helt unikt och något motsvarande finns idag inte på marknaden.
Potentialen är stor men en förutsättning för att få ut produkten är att våra säljare kan resa
dit kunden finns.
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Omsättning och resultat
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 19,5 Mkr (26,8 Mkr). Resultatet efter skatt
uppgick till 23 kkr (-229 kkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 913 kkr
(1 014 kkr).
Resultatet för fjärde kvartalet är med tanke på omständigheterna starkt. Det är denna
period som tar hem i stort sett hela årets resultat.
Perioden 1 januari – 31 december 2020
Försäljning
Många länder genomförde totala ”lock downs” med mycket omfattande reserestriktioner.
Flygplatser permitterade sin administrativa personal vilket innebar att även SARSYS-ASFT fick
permittera sina säljare under våren och sommaren. Flygplatsernas inköpsavdelningar, som är
vår primära motparter, minimerade i många fall sin personal till nära noll. Gjorda
beställningar fortlöpte på men många planerade upphandlingar har skjutits fram några
kvartal. Självklart påverkar även nedgången i flygtrafiken beställningarna men ICAO:s
regelverk för flygsäkerhet gäller oavsett hur många flygplan som landar och startar på en
kommersiell flygplats. Under hösten 2021 implementeras ett helt nytt säkerhetsregelverk
som kommer att innebära många nya affärsmöjligheter för oss.
Valutaförluster
Vi hann liksom många andra exportverksamheter inte riktigt med i de snabba
valutakursförändringarna. På fyra månader stärktes kronan med cirka 16 procent mot
dollarn. Decenniets kraftigaste kronrally har påverkat vårt resultat negativt med cirka 2,3
Mkr. Kronkursen svängde kraftigt under året och det var väldigt svårt att valutasäkra våra
dollar- och euroflöden. För att försöka motverka negativ påverkan av eventuell förändring av
valutakurser kommer vi att fokusera ytterligare på att valutasäkra våra dollar- och
euroflöden.
Finansiering
Koncernens likviditet är 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. Med en högre bruttomarginal om 62 procent förbättras likviditeten succesivt över
tiden.
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal med Omniklima AB angående ny teknik gällande mätning av kontamination
på start- och landningsbanor löper på enligt plan. Implementeringen av utrustningen pågår.
Samarbetsavtalet innebär att SARSYS-ASFT har global ensamrätt till tekniken för flygplatser.
Omorganisation
Personalsituationen är konstant under omprövning. Under året har personalkostnaderna
minskat med 3,8 Mkr, räknat på årsbasis.
Ordinarie Årsstämma
Årsstämman den 13 juni 2020 beslutade att inte lämna någon utdelning. Förhoppningsvis
ska SARSYS-ASFT kunna återgå till att ge utdelning varje år. På årsstämman den 13 juni
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valdes till ordinarie styrelseledamöter Fredrik Graflind, Ulrica Graflind, Stefan Nordström
ordförande och Malcolm Lilliehöök. Torsten Söderberg valdes som ny ledamot.
Omsättning och resultat
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 64,9 Mkr (91,4 Mkr). Resultatet efter
finansiella poster uppgick till 1,2 Mkr (5,0 Mkr).
Att redovisa ett positivt resultat på 1,2 Mkr detta pandemi år är starkt. Alla medarbetare har
gjort sitt yttersta för att kunna leverera produkter och hjälpa våra kunder på bästa sett.
Med en normaliserad prisbild har synergieffekterna inneburit produktionsfördelar,
personalreduktion och effektiviseringar. Personalkostnaderna har minskat med 3,8 Mkr
räknat på årsbasis. Med en högre bruttomarginal om 62 procent förbättras både resultat och
likviditet. Inte minst att kostnaderna för lokalen i Trelleborg upphörde den sista januari 2021
ger en stor effekt. Enbart detta innebär en besparing på cirka 1,3 Mkr per år. När Covid-19
har släppt sitt grepp om oss alla så ser framtiden ljus ut för SARSYS-ASFT.
Händelser efter periodens utgång
Fast stationerad personal i USA
Vår stationära servicetekniker har startat upp sin verksamhet i USA. Mottagandet har varit
mycket positivt. För första gången har det varit möjligt att hjälpa en kund på plats inom 24
timmar. Detta har tidigare varit en total omöjlighet. Verksamheten utvecklas väl och följer
vårt mest positiva scenario.

Övrig information
Antal utestående aktier var 12 088 000 st. och utestående teckningsoptioner var
300 000 st. per den 31 december 2020.
Aktieägare med innehav per den 31 december 2020 överstigande 10 procent av röster och
kapital i SARSYS-ASFT AB (publ):
Tron Capital AB, 3 291 000 aktier, 27,23 procent
P&C Invest AB, 1 750 000 aktier, 14,48 procent
Nästa rapporteringsdatum
Kvartalsrapport för Q1 lämnas fredag den 28 maj 2021
Kalendarium 2020 - 2021
• Årsredovisningen presenteras måndag den 29 mars 2021,
• Årsstämma hålls lördagen den 17 april 2021
• Periodrapport för Q1 lämnas fredagen den 28 maj, 2021,
• Periodrapport för Q2 lämnas fredagen den 27 augusti, 2021,
• Periodrapport för Q3 lämnas fredagen den 26 november, 2021,
• Periodrapport Q4 och Bokslutskommunikén för år 2021 lämnas torsdagen den 24
februari, 2022.
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Årsstämman kommer att hållas lördagen den 17 april 2021 med start kl. 11 30, i företagets
lokaler i Köpingebro.
•
•

Styrelsen kommer att föreslå stämman att ingen utdelning ska ske
Särskild kallelse till ordinarie Årsstämma kommer att offentliggöras via
pressmeddelande och annons i Post och Inrikes tidningar samt Dagens Industri.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att presenteras i pressmeddelande och på
bolagets hemsida måndagen den 29 mars 2021.
Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor.
Köpingebro den 26 februari 2021
Styrelsen
Fredrik Graflind, VD, ledamot
Malcolm Lilliehöök, ledamot
Torsten Söderberg, ledamot
Ulrica Graflind, ledamot
Stefan Nordström, ordförande
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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
Skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt
Årets resultat
Resultat efter skatt per aktie, kr
Antal aktier vid periodens slut, st

2020-10-01
2020-12-31

2019-10-01
2019-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

3 månader

3 månader

12 månader

12 månader

19 466
-1 455
716
-31
18 696

26 812
-6 242
334
20 904

64 927
1 845
3 101
917
70 790

91 386
-4 680
1 026
913
88 645

-4 912
-4 137
-4 879
-1 846
-1 631
-17 405

-6 371
-4 671
-6 123
-1 514
-670
-19 349

-26 279
-15 423
-18 346
-5 589
-2 340
-67 977

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

1 291

1 555

2 813

6 969

-378
-378

17
-558
-541

-1 628
-1 628

17
-1 969
-1 952

913

1 014

1 185

5 017

-226
-664

-1 243

-226
-664

-1 243

23

-229

295

3 774

0,00
12 088 000

-0,02
0,02
0,33
11 388 000 12 088 000 11 388 000

BALANSRÄKNING KONCERN
2020-12-31

2019-12-31

6 548
12 821
19 369

5 659
14 589
20 248

9 134
2 757
11 891

9 302
3 411
12 713

176
176

841
841

31 436

33 802

Varulager m.m.
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

11 377
20 044
8 033

13 918
23 665
4 081

Summa omsättningstillgångar

39 454

41 664

Summa tillgångar

70 890

75 466

2020-12-31

2019-12-31

33 383

29 269

123

124

Långfristiga skulder

10 964

12 982

Kortfristiga skulder

26 420

33 091

Summa eget kapital och skulder

70 890

75 466

KSEK

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
2020-10-01
2020-12-31

2019-10-01
2019-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

3 månader

3 månader

12 månader

12 månader

Kassaflöde från den löpande verksamheten

7 350

2 014

7 759

1 551

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 719

-2 764

-3 803

-2 718

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-410

3 599

-4

3 588

5 221
2 812
8 033

2 849
1 232
4 081

3 952
4 081
8 033

2 421
1 660
4 081

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

12 månader

12 månader

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

29 269
3 850
-31
295
33 383

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

2020-12-31

2019-12-31

24

28

4

17

2

7

62
4

54
8

2
13 650
47

5
21 456
39

2020-12-31

2019-12-31

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

12 088 000 11 388 000
0,02
0,33
2,76
2,57
1 208 800 1 138 800

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:
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2020-10-01
2020-12-31

2019-10-01
2019-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

3 månader

3 månader

12 månader

12 månader

15 010
212
15 222

18 101
397
18 498

52 978
1 739
54 717

62 088
3 034
65 122

-9 852
-2 566
-1 788
-133
-545
-14 884

-12 296
-2 119
-2 673
-132
-189
-17 409

-39 310
-6 285
-6 873
-530
-896
-53 894

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

338

1 089

823

5 984

-130
-130

17
-249
-232

-658
-658

17
-839
-822

208

857

165

5 162

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

403
-51

Uppskjuten skatt
Årets resultat
Resultat efter skatt per aktie, kr
Antal aktier vid periodens slut, st

403
-51

-1 174
157
0,01
12 088 000

-317

-1 174
114

4 391

-0,02
0,00
0,38
11 388 000 12 088 000 11 388 000

BALANSRÄKNING MODERBOLAG
2020-12-31

2019-12-31

1 679
1 679

2 162
2 162

139
139

186
186

21 000
21 000

21 000
21 000

22 818

23 348

Kortfristiga fordringar
Kassa och bank

21 458
6 273

22 879
3 862

Summa omsättningstillgångar

27 731

26 741

Summa tillgångar

50 549

50 089

2020-12-31

2019-12-31

34 264

30 300

Långfristiga skulder

2 454

2 454

Kortfristiga skulder

13 831

17 335

Summa eget kapital och skulder

50 549

50 089

KSEK

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar

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

BALANSRÄKNING MODERBOLAG
KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG
KSEK

2020-10-01
2020-12-31

2019-10-01
2019-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

3 månader

3 månader

12 månader

12 månader

4 495

-2 198

39

-3 314

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

-342

459

-146

5 198

2 372

5 236

4 349
1 924
6 273

2 658
1 204
3 862

2 411
3 862
6 273

2 381
1 481
3 862

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

12 månader

12 månader

30 300
3 850
114
34 264

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

2020-12-31

2019-12-31

7

8

0,5

17

0,3
1,6

10
10

0,31
309
68

8
4 198
60

2020-12-31

2019-12-31

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

12 088 000 11 388 000
0,39
2,83
2,66
1 208 800 1 138 800

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.
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.

