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SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT 
 

Andra kvartalet (2021-08-01 – 2021-10-31) 
● Nettoomsättning uppgick till 10 806 KSEK (7 049 KSEK).  
● Resultat efter finansiella poster uppgick till 50 KSEK (182 KSEK).  
● Resultat per aktie uppgick till 0,0013 SEK (0,0047 SEK).* 

 

Halvårsperioden (2021-05-01 – 2021-10-31) 
● Nettoomsättning uppgick till 21 478 KSEK (11 949 KSEK).  

● Resultat efter finansiella poster uppgick till 2 089 KSEK (1 751 KSEK).  
● Resultat per aktie uppgick till 0,053 SEK (0,045 SEK).* 

● Likvida medel per 2021-10-31 uppgick till 1 237 KSEK (703 KSEK). 

Definitioner: 

*Resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen. För jämförbarhet har totala antal aktier efter 
årets genomförda split använts som kvot i beräkningen även för motsvarande period föregående år. 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet  
● Den 8 oktober 2021 meddelade SolidX att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock 

Market. I samband med godkännandet offentliggjordes memorandum kopplat till erbjudandet och 
noteringen. 

● Den 25 oktober 2021 meddelade SolidX att anmälningsperioden avslutades inför den planerade 

noteringen på Spotlight Stock Market. Erbjudandet tecknades till totalt cirka 69,1 MSEK, 
motsvarande en teckningsgrad om cirka 277 procent. Genom erbjudandet fick SolidX cirka 4 600 

nya aktieägare. 

	Halvårsrapport	

SolidX AB – Halvårsrapport Maj – Okt 2021	
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● Den 27 oktober meddelade SolidX att aktieägaren Filip Alexandersons innehav i Bolaget, till följd 

av kommunicerat utfall i SolidX:s erbjudande inför notering, har passerat flaggningsgränsen 90 
procent. 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
● Den 3 november 2021 inleddes handeln i SolidX på Spotlight Stock Market. 

● Den 8 november meddelade SolidX att Bolaget har uppnått målsättningen att passera 70 anställda 

innan slutet av 2021. Målsättningen är en del av Bolagets ambition att skala upp 
konsultverksamheten och fortsätta växa i hög takt. Antalet anställda hos SolidX uppgår nu till 70. 

● Den 1 december 2021 uppnådde Bolaget målsättningen att passera 80 anställda, vilket skulle 
uppnåtts under första halvåret av 2022. SolidX uppnådde således målsättningen sju månader 

tidigare än Bolagets målsättning. 
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VD Filip Alexanderson har ordet  

Vi har ökat tillväxttakten och 
behåller vårt momentum. Nu 
blickar vi framåt för att ta oss an 
ännu större utmaningar och 
bredda vår verksamhet. 
Det är med glädje som jag sammanfattar det senaste halvåret. Vår resa mot 
att bli nästa generations konsultbolag motiverade valet att börja driva 
verksamheten i noterad miljö. Det ger oss en gedigen kvalitetsstämpel. Jag 

är stolt över vår gemensamma insats och det hårda arbete vi har lagt ner i 
samband med noteringen. Jag välkomnar alla nya aktieägare i SolidX som 

följer med på vår resa och passar även på att tacka för förtroendet. 

Under kvartalet har SolidX, trots parallellt arbete inför noteringen och de kostnader detta medfört, fortsatt 

växt starkt organiskt samt visat fina resultat. Det visar på att vår affärsmodell fungerar. I det andra kvartalet 
uppgick nettoomsättningen till 10,8 KSEK, vilket motsvarar en tillväxtökning om 24% jämfört med 

föregående kvartal, samt 53% bättre än samma period 2020. Under halvårsperioden har 
nettoomsättningen ökat till 21 478 KSEK, vilket är en tillväxtökning på 80% jämfört med föregående period. 

Det finns för närvarande en stor efterfrågan IT-tjänster och våra konsulter har den spetskompetens som 
efterfrågas. Under senaste kvartalet har vi rekryterat fler konsulter som går i linje med vår expansiva 

tillväxtplan som delvis syftar på att skala upp verksamheten genom att anställa fler konsulter. Vi uppnådde 
två av våra tillväxtmål och passerade 70 anställda, 2 månader innan målsättning. Vi har även uppnått 

målsättningen att passera 80 anställda, sju månader tidigare än satt målsättning. Konsulterna anställs 
endast om vi har ett planerat uppdrag, vilket innebär att konsulterna är direkt delaktiga i Bolagets tillväxt 
eftersom de genererar lönsamhet direkt från start. 

Vi har ambitionen att fortsätta ha en hög tillväxttakt framöver. Nyckeln till att fortsätta växa är att bibehålla 

en hög organisk rekrytering och i framtiden starta nya affärsenheter i andra branscher med samma 
affärsmodell för att skala upp. Exponentiell tillväxt är svår att förhålla sig till då det mesta runt oss utvecklas 
linjärt. Det har gått väldigt fort fram till nu, samtidigt fortsätter det att gå snabbare och snabbare. Det 

viktiga är att vi vågar fortsätta tänka exponentiellt i allt vi gör.  

Slutligen vill jag återigen rikta ett tack till våra nya investerare, tillsammans siktar vi mot att förändra 
konsultvärlden! 

Filip Alexanderson 
Verkställande Direktör, SolidX  
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KORT OM SOLIDX 
 

Bakgrund 
SolidX AB är ett konsultbolag, bildat 2001, med fokus på IT och digitalisering och verkar som kompetens- 
och resursförstärkning hos Bolagets kunder. SolidX:s målsättning är att skapa långsiktiga relationer med 

såväl kunder som sina konsulter och har som mål att samtliga medarbetare ska trivas och ges möjlighet till 
obegränsad kompetensutveckling. Genom att erbjuda sina konsulter mer fördelaktiga villkor än andra 
konkurrerande konsultbolag, har SolidX skapat en verksamhet som omfattas av en stadig tillväxttakt, låg 

personalomsättning och en bred kundbas. 

SolidX:s koncept och vision innefattar att vara den bästa arbetsgivaren och det självklara valet för 
konsulter. Detta innebär att vara en nytänkande arbetsgivare som ger mer åt den egna konsulten, med 
utgångspunkt i konsulternas egna önskemål och idéer. Visionen är att erbjuda konsulterna obegränsad 

kompetensutveckling, frihet och flexibilitet, en attraktiv lönemodell och full transparens. Visionen är att 
Bolaget ska vara nästa generations konsultbolag. 

 

Affärsmodell  
En viktig aspekt i SolidX:s affärsmodell är att Bolaget kapat väsentliga kostnader, s.k. overheadkostnader, i 
form av exempelvis kontorslokalhyra, kostnader för gemenskapsaktiviteter etc. Vidare kapas även Bolagets 
kostnader genom enbart ha ett fåtal interna säljare och låta SolidX:s konsulter indirekt agera säljare för 

Bolagets räkning som komplement. Därtill tillämpas en icke-hierarkisk företagskultur genom att aktivt avstå 
från att anställa chefer och i stället låta upprätta en ledningsgrupp som arbetar för konsulternas trivsel. 

Ledningsgruppen består av interna resurser agerar internt som konsultchefer vilka även hyrs ut som 
konsulter till kund - därav besparas Bolaget höga kostnader för olika mellanchefer, vilket är en väldigt hög 

kostnadspost hos konkurrenterna. Härutöver minimeras kostnaderna av att Bolaget enbart anställer 
konsulter med premissen om att det redan finns tilltänkta uppdrag för respektive konsult. 

Bolaget har, sett till totalen, ungefärligen samma nivå av kostnader som andra konsultbolag. Det som dock 
skiljer Bolaget åt från konkurrerande verksamheter är kostnadsfördelningen då det överblivna kapitalet 

från de uteblivna, ovan beskrivna, overheadkostnaderna i stället tillfaller konsulterna samt återinvesteras 
i Bolaget. Detta innebär att Bolagets konsulter erhåller högre arvode än vad konkurrerande verksamheter 
erbjuder utan att Bolaget åtar sig högre kostnader. Härutöver har Bolaget ett internt bonussystem som 

möjliggör ännu högre ersättning utöver ordinarie lön. 
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Tillväxt och utveckling av konsultverksamheten  
Bolagets avsikt är att fortsätta växa genom att utveckla och driva konsultverksamheten, med primärt fokus 
att erbjuda spetskompetens kopplat till IT-tjänster. Fokus är att accelerera verksamhetstempot och 

fortsätta växa i hög takt utan att förlora sin värdegrund och frångå sitt koncept. 

För att kunna accelerera verksamhetstempot och öka lönsamheten tillämpas en tillväxtstrategi vilken 

huvudsakligen delas in i tre delar, vilka återges nedan. 

	

Tillväxtstrategi 

Förädla befintliga tjänster Starta nya affärsenheter genom 
nyetableringar 

Förvärva 

 

 
Den första delen av SolidX 
tillväxtstrategi för ökad lönsamhet 
innefattar att fördjupa och förädla 
Bolagets befintliga tjänster. 
 
Genom att kontinuerligt utveckla 
SolidX konsulttjänster och rekrytera 
och tillhandahålla konsulter med 
relevant kompetens, samt ta större 
åtaganden i form av renodlade 
tjänster med högre marginal, 
fördjupar SolidX sina 
kundrelationer. Detta innebär 
högre återköpsfrekvens och 
successivt högre säljeffektivitet för 
Bolaget. Detta är en viktig aspekt i 
SolidX strävan efter goda och 
långsiktiga kundrelationer. 
 

 
Den andra delen av Bolagets 
tillväxtstrategi innefattar att starta 
nya affärsenheter genom 
nyetableringar.  
 
Detta sker genom rekrytering av 
entreprenörer med förutsättningar 
att starta och etablera nya bolag 
inom SolidX-koncernen, antingen 
inom nya specialistområden eller 
nya geografiska marknader. 

 
Den tredje delen av tillväxtstrategin 
innebär att SolidX kontinuerligt 
utvärderar förvärv av verksamheter 
med potential att stärka Bolagets 
kapacitet, kompetens och/eller 
tjänsteutbud.  
 
En förutsättning vid förvärv är att det 
ska finns en vilja och ambition hos det 
tilltänkta förvärvsobjektet att 
vidareutvecklas inom SolidX-
koncernen. 
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Målsättningar 2021–2023 
Bolagets målsättning innebär primärt att skala upp konsultverksamheten i SolidX och ta en starkare 
position på konsultmarknaden. Med Bolagets konkurrenskraftiga ersättningsmodell är det styrelsens 

bedömning att koncernen ska ha en omsättning om 55 MSEK vid utgången av 2021. Bolaget har härutöver 
som övergripande mål att accelerera verksamheten genom att genomföra förvärv och/eller upprätta nya 
dotterbolag samt etablera sig inom nya affärsområden. 

 

H2 2021 

● Passera 70 anställda. 

● Förstående notering på Spotlight Stock Market.  
● Förvärv av fåmansbolag inom strategiskt viktiga affärsområden och mindre konsultföretag inom 

exempelvis BI/mjukvaruutveckling för att enklare vinna marknadsandelar inom detta segment. 

 

H1 2022 

● Passera 80 anställda. 
● Tillväxttakt på 25 procent. 

● Skapa en ”Venture Studio”. 
● Upprätta och etablera ett nytt dotterbolag specialiserat på konsultuthyrning av vårdpersonal. 

 

H2 2022  

● Passera 100 anställda. 
● Utvecklas inom nya affärsområden och branscher med SolidX:s affärsmodell.  
● Det nya dotterbolaget ska uppnå en omsättning om cirka 5 MSEK, inneha sju (7) konsulter och ha en 

vinstmarginal om 22 procent. 
 

H1 2023 / H2 2023 

● Passera 200 MSEK i omsättning, växa snabbare än marknaden och fortfarande behålla samma 
vinstmarginal på 22 procent.  

● Skapa fler nischade bolag istället för ett stort bolag med avdelningar och centraliserat styre – detta för att 
behålla en entreprenörsdriven företagsstruktur med korta beslutsvägar. 

● Förvärva fåmansbolag inom strategiskt viktiga affärsområden, för att därmed öka tillväxten i SolidX. 
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UPPLYSNINGAR OCH ÖVRIG INFORMATION 
Inledning 
SolidX ingår i en koncern och Bolaget har ett dotterbolag, Sekel AB med org.nr 556993–0174, vilket ägs 
till 85 procent av SolidX. Redovisningen i denna halvårsrapport gäller såväl hela koncernen samt 

moderbolaget.  

Aktien 
Aktien i SolidX är sedan 3 november 2021 upptagen till handel på handelsplattformen Spotlight Stock 

Market. Per den 31 oktober 2021 uppgick antalet aktier i SolidX till 31 000 000. Aktiens ISIN-kod är 
SE0016797971 och aktiens kortnamn är SOLIDX. 

Bolaget genomförde under perioden 2021-05-01 – 2021-07-31 en split om 6200:1, där antalet aktier efter 
perioden ökade med 30 995 000 stycken från 5 000 stycken. 

 

Ägarförteckning 
Namn Antal aktier Innehav (%) Röster Röster % 

Filip Alexanderson 26 000 000 83,87 26 000 000 83,87 
Avanza Pension 1 221 783 3,94 1 221 783 3,94 
Nordnet Pensionsförsäkring AB 580 154 1,87 580 154 1,87 
Övriga 3 164 932 10,21 3 164 932 10,21 

 

Principer för halvårsrapportens upprättande 
SolidX tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid 

upprättandet av sina finansiella rapporter såsom årsredovisningen, kassaflödesanalysen och 
delårsrapporten. 

Granskning av revisor 
Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. 

Kommande finansiella rapporter 
SolidX upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är 

planerade enligt följande: 

● Delårsrapport 3    2022-03-17 

● Bokslutskommuniké 2021  2022-05-20 
● Offentliggörande av Årsredovisning 2022-08-25 

● Årsstämma     2022-09-15 
● Delårsrapport 1    2022-09-26 
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Avlämnande av halvårsrapport 
Malmö, den 9 december 2021    

SolidX 

Styrelsen 

Frågor kring rapporten besvaras av: 
Filip Alexanderson, VD 
Tel: +46 (0) 706 21 53 27 

E-post: filip.a@solidx.se 
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KOMMENTAR TILL DEN FINANSIELLA RAPPORTEN  
 

Rörelsens intäkter 
SolidX intäkter uppgick under det andra kvartalet 2021/2022 till 10 874 (7 049) KSEK, en ökning om cirka 
54% jämfört med samma period förra räkenskapsåret. Nettoomsättningen för andra kvartalet 2021/2022 
uppgick till 10 806 (7 049) KSEK och motsvarar en ökning om 53% jämfört med samma period förra 
räkenskapsåret. Den ökade nettoomsättningen för andra kvartalet avser intäkter för utförda tjänster och 
arbete åt SolidX kunder och samarbetspartners. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 68 (0) KSEK.  

SolidX intäkter uppgick under första sex månaderna 2021/2022 till 21 585 (12 002) KSEK, varav 21 478 (11 
949) KSEK avsåg nettoomsättning. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 108 (53) KSEK.  

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det andra kvartalet 2021/2022 till 73 (206) KSEK. 
Rörelseresultatet påverkades främst av personalkostnader då verksamheten har växt i hög takt och anställt 
flertal konsulter under en kort period. Personalkostnaderna uppgick till -6 694 (-2 643) KSEK och avser 
huvudsakligen lön till konsulter. Andra kvartalets rörelseresultat påverkades även negativt av handelsvaror 
som uppgick till -2 754 (-3 584) KSEK som avser engångskostnader i form av material vid uppstart till 
nyanställda konsulter, som exempelvis telefoner och datorer.  

Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under första halvåret 2021/2022 till 2 145 (1 852) KSEK.  

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret 2021/2022 uppgick till 1 175 (-1 375) KSEK.  

Kassaflödet från den löpande verksamheten för räkenskapsår 2020/2021 uppgick till 1 062 KSEK. 
	

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten för första halvåret 2021/2022 uppgick till 60 (-871) KSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för räkenskapsår 2020/2021 till -1 002 KSEK.  

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för första halvåret 2021/2022 uppgick till -2 236 (339) KSEK. 

Likvida medel uppgick per den 31 oktober 2021/2022 till 1 237 (703) KSEK vilket motsvarar en ökning om 
cirka 76%. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för räkenskapsår 2020/2021 uppgick till -436 KSEK. 
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KONCERNEN RESULTATRÄKNING  

Belopp	i	KSEK	
	

1	aug	2021		
–	31	okt	2021	

	
1	aug	2020		

–	31	okt	2020	

	
1	maj	2021		

–	31	okt	2021	

	
1	maj	2020		

–	31	okt	2020	

	
1	maj	2020		

–	30	apr	2021	

Intäkter	 		 		 		 	 		

Nettoomsättning	 10	806	 7	049	 21	478	 11	949	 31	907	

Övriga	rörelseintäkter	 68	 0	 108	 53	 106	

Intäkter	totalt	 10	874	 7	049	 21	585	 12	002	 32	013	

		 		 		 	 		 		

Rörelsekostnader	 		 	 	 	

Handelsvaror	 -2	754	 -3	584	 -4	793	 -	4	615	 -10	790	

Övriga	externa	kostnader	 -1	270	 -533	 -2	097	 -953	 -2	150	

Personalkostnader	 -6	694	 -2	643	 -12	386	 -4	418	 -14	183	

Av	och	nedskrivningar	av	
materiella	och	immateriella	
anläggningstillgångar	

-82	 -82	 -164	 -164	 -329	

Rörelsens	kostnader	 -10	800	 -6	843	 -19	440	 -10	150	 -27	453	

		 	 		 	 		 		

Rörelseresultat	 73	 206	 2	145	 1	852	 4	561	

		 		 		 	 		 		

Finansiella	poster	 	 	 	 	 	

Resultat	från	övriga	
värdepapper	och	fordringar	
som	är	
anläggningstillgångar	

0	 0	 0	 0	 -100	

Ränteintäkter	och	liknande	
poster	 11	 18	 30	 18	 61	

Räntekostnader	och	
liknande	poster	 -35	 -41	 -86	 -119	 -213	

Finansiellt	nettoresultat	 -24	 -23	 -57	 -101	 -252	

		 	 		 	 		 		

Resultat	efter	finansiella	
poster	 50	 182	 2	089	 1	751	 4	308	

Skatt	 -11	 -37	 -447	 -361	 -1	059	

		 	 		 	 		 		

Periodens	resultat	 39	 145	 1	642	 1	390	 3	249	
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BALANSRÄKNING  
Belopp	i	KSEK	 31	okt	2021	 	 31	okt	2020	 	 30	apr	2021	

TILLGÅNGAR	 	 	 	 	 	
	

Anläggningstillgångar	
	 	 	 	 	

Immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 	 	 	

Goodwill	 164	 	 239	 	 202	

	 	 	 	 	 	

Materiella	anläggningstillgångar	 	 	 	 	 	

Byggnader	och	mark	 2	211	 	 2	258	 	 6	019	

Inventarier,	verktyg	och	installationer	 752	 	 912	 	 877	

	

Finansiella	anläggningstillgångar	
	 	 	 	 	

Andelar	i	koncernföretag	 6	910	 	 7	199	 	 0	

Andra	långfristiga	fordringar	 100	 	 100	 	 0	

Anläggningstillgångar	totalt	 10	137	 	 10	708	 	 7	098	

	 	 	 	 	 	

Omsättningstillgångar	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Kortfristiga	fordringar	 	 	 	 	 	

Kundfordringar	 6	390	 	 5	131	 	 5	390	

Aktuell	skattefordran	 0	 	 153	 	 0	

Övriga	fordringar	 104	 	 44	 	 224	

Upparbetad	men	ej	fakturerad	intäkt	 0	 	 1	332	 	 4	874	

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	
intäkter	 4	719	 	 0	 	 389	

Kortfristiga	fordringar	totalt	 11	213	 	 6	659	 	 10	877	

	 	 	 	 	 	

Kassa	och	bank	 1	237	 	 863	 	 2	234	

		 	 	 	 	 	

Omsättningstillgångar	totalt	 12	450	 	 7	522	 	 13	111	

	 	 	 	 	 	

TILLGÅNGAR	TOTALT	 22	587	 	 18	230	 	 20	209	
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BALANSRÄKNING (FORTS.) 
Belopp	i	KSEK	 	31	okt	2021	 	 31	okt	2020	 		 			30	apr	2021	

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 	 	 	 	

Eget	kapital	 	 	 	 	 	

Aktiekapital	 500	 	 200	 	 200	

Övrigt	tillskjutet	kapital	 0	 	 0	 	 300	

Annat	eget	kapital	inklusive	årets	
resultat	 6	176	 	 4	162	 	 5	876	

Eget	kapital	hänförligt	till	

moderföretagets	aktieägare	
6	676	 	 4	362	 	 6	376	

Innehav	utan	bestämmande	inflytande	 1	872	 	 1	261	 	 1	036	

Eget	kapital	totalt	 8	549	 	 5	623	 	 7	411	

	
Avsättningar	

	 	 	 	 	

Uppskjuten	skatteskuld	 1	307	 	 1	133	 	 1	420	

Avsättningar	totalt	 1	307	 	 1	133	 	 1	420	

	
Skulder	 	 	 	 	 	

Långfristiga	skulder	 	 	 	 	 	

Skulder	till	kreditinstitut	 5	916	 	 	6	418	 	 3	167	

Skulder	till	koncernföretag	 0	 	 	 	 0	 	 0	

Övriga	skulder	 0	 	 620	 	 0	

Långfristiga	skulder	totalt	 5	916	 	 7	038	 	 3	167	

	
Kortfristiga	skulder	 	 	 	 	 	

Skulder	till	kreditinstitut	 0	 	 0	 	 316	

Leverantörsskulder	 1	043	 	 1	399	 	 1	290	

Skulder	till	koncernföretag	 0	 	 0	 	 0	

Aktuell	skatteskuld	 162	 	 -202	 	 413	

Övriga	kortfristiga	skulder	 3	696	 	 2	450	 	 3	660	

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	
intäkter	 1	913	 	 789	 	 2	532	

Kortfristiga	skulder	totalt	 6	814	 	 4	436	 	 8	211	

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 22	587	 	 18	230	 	 20	209	



 

13 
Halvårsrapport Maj-Okt 2021 

FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL  

År	2020/2021	(KSEK)	 Aktiekapital	
Övrigt	

tillskjutet	

kapital	

Annat	eget	
kapital	

inkl.	årets	
resultat	

Innehav	utan	
bestämmande	

inflytande	

Summa	eget	
kapital	

Ingående	eget	kapital	2020-05-01	 200		 	 3	374	 1	090	 4	662	

Aktieteckning	av	
teckningsoptioner	 	 	 	 	 	

Fondemission	 	 300	 -300 	 	

Resultatdisposition	enligt		 	 	 	 	 	

beslut	av	stämman	 	 	 	 	 	

Utdelning	till	

Aktieägare	
	 	 -500	 	 -500	

Årets	resultat	 		 		 3	303	 -54	 3	249	

Eget	kapital	2021-04-30	 200	 300	 5	876	 1	036	 7	411		

	

År	2021	(KSEK)	 Aktiekapital	
Övrigt	

tillskjutet	

kapital	

Annat	eget	
kapital	

inkl.	årets	
resultat	

Innehav	utan	
bestämmande	

inflytande	

Summa	eget	
kapital	

Ingående	eget	kapital	2021-05-01	 200	 300	 5	876	 1	036	 7	411	

Aktieteckning	av	
teckningsoptioner	 	 	 -205	 	 -205	

Fondemission	 300	 -300	 	 	 	

Förändring	av	eget	 	 	 	 	 	

kapital	av	obeskattade	reserver	 	 	  	 	

Periodens	resultat	 	 		 1	344	 -2	 1	342		

Eget	kapital	2021-10-31	 500		 0	 7	015	 1	034	 8	549	
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KASSAFLÖDESANALYS  

Belopp	i	KSEK	
1	maj	2021		

–	31	okt	2021	
	

1	maj	2020		
–	31	okt	2020	

1	maj	2020		
–	30	apr	2021	

	 	 	 	

Rörelseresultat	 2	128	 1	852	 4	561	

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 164	 164	 329	

Avskrivningar	 164	 164	 	

Erhållen	ränta	m.m.	 	 	 61	

Erlagd	ränta	 	 	 -213	

Betald	inkomstskatt	 -295		 -361	 -242	

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	
före	förändringar	av	rörelsekapital	 1	997	 1	655	 4	495	

	

Kassaflöde	från	förändringar	av	
rörelsekapital	

	 	 	

Minskning(+)/ökning(-)	av	fordringar	 -246	 -3	074	 -7	445	

Minskning(+)/ökning(-)	av	leverantörsskulder	 -336	 -1	258	 -472	

Minskning(-)/ökning(+)	av	kortfristiga	skulder	 -240	 1	302	 4	484	

Kassaflöde,	löpande	verksamheten	 1	175	 -1	375	 1	062	

	

Investeringsverksamheten	
	 	 	

Förvärv	av	inventarier,	verktyg	och	installationer	 60	 -871	 -902	

Ny	utlåning	till	utomstående	 	 	 -100	

Kassaflöde,	investeringsverksamheten	 60	 -871	 -1	002	

	 	 	 	

Finansieringsverksamheten	 	 	 	

Upptagna	långfristiga	lån	 	 3	639	 3	167	

Inbetalning	teckningsoptioner		 205	 	 	

Ändring	kortfristiga	finansiella	skulder	 159	 -2	800	 																	-2	484	

Amortering	långfristiga	lån	 	 	 -620	

Utbetald	utdelning	 -2	600	 -500	 -500	

Kassaflöde,	finansieringsverksamheten	 -2	236	 339	 -436	

Summa	periodens	kassaflöde	 -1	001	 -1	907	 -376	

Likvida	medel	vid	periodens	början	 2	238	 2	610	 2	610	

Likvida	medel	vid	periodens	slut		 1	237	 703	 2	234	
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET 
Belopp	i	KSEK	 1	aug	2021		

–	31	okt	2021	
1	aug	2020		

–	31	okt	2020	
1	maj	2021		

–	31	okt	2021	
1	maj	2020		

–	31	okt	2020	
1	maj	2020		

–	30	apr	2021	

Intäkter	 		 		 		 	 		

Nettoomsättning	 9	255	 5	259	 18	615	 8	616	 26	816	

Övriga	rörelseintäkter	 68	 26	 81	 53	 76	

Intäkter	totalt	 9	323	 5	284	 18	697	 8	669	 26	892	

	 		 		 	 		 		

Rörelsekostnader	 		 	 	 	

Övriga	externa	kostnader	 -926	 -319	 -1	577	 -519	 -1	232	

Produktionskostnader	 -1	524	 -1	586	 -3	193	 -2	538	 -7	330	

Personalkostnader	 -6	322	 -2	449	 -11	551	 -4	078	 -13	134	

Avskrivningar	av	materiella	
och	immateriella	
anläggningstillgångar	

0	 0	 0	 0	 -126	

Övriga	rörelsekostnader	 0	 0	 0	 0	 0	

Rörelsens	kostnader	 -8	772	 -4	355	 -16	322	 -7	136	 -21	822	
	 		 	 		 		
Rörelseresultat	 551	 930	 2	375	 1	533	 5	070	
		 		 		 	 		 		
Finansiella	poster	 	 	 	 	 	

Resultat	från	övriga	
värdepapper	och	fordringar	
som	är	anläggningstillgångar	

0	 0	 0	 0	 -100	

Ränteintäkter	och	liknande	
poster	 0	 0	 0	 0	 0	

Räntekostnader	och	liknande	
poster	 -22	 -23	 -55	 -101	 -151	

Finansiellt	nettoresultat	 -22	 -23	 -55	 -101	 -251	

	 	 		 	 		 		

Resultat	efter	finansiella	
poster	 529	 906	 2	320	 1	432	 4	819	

Bokslutsdispositioner	 0	 0	 0	 0	 -1	378	

Skatt	 0	 0	 0	 0	 -781	

		 	 		 	 		 		

Periodens	resultat	 529	 906	 2	320	 1	432	 2	660	
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 
Belopp	i	KSEK	 				31	okt	2021	 		 	31	okt	2020	 	 	30	apr	2021	

TILLGÅNGAR	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Anläggningstillgångar	 	 	 	 	 	

Finansiella	anläggningstillgångar	 	 	 	 	 	

Andelar	i	koncernföretag	 4	420	 	 4	420	 	 4	420	

Andra	långfristiga	fordringar	 0	 	 100	 	 								0	

	 	 	 	 	 	

Materiella	anläggningstillgångar	 	 	 	 	 	

Inventarier,	verktyg	och	installationer	 794	 	 948	 	 854	

Anläggningstillgångar	totalt	 5	214	 	 5	468	 	 5	274	

	 	 	 	 	 	

Omsättningstillgångar	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Kortfristiga	fordringar	 	 	 	 	 	

Kundfordringar	 6	297	 	 4	357	 	 4	915	

Aktuell	skattefordran	 0	 	 153	 	 0	

Övriga	fordringar	 84	 	 70	 	 217	

Upparbetad	men	ej	fakturerad	intäkt	 0	 	 1	198	 	 4	486	

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	
intäkter	 4	497	 	 14	 	 373	

Kortfristiga	fordringar	totalt	 10	878	 	 5	792	 	 9	992	

	 	 	 	 	 	

Kassa	och	bank	 381	 	 336	 	 1	822	

		 	 	 	 	 	

Omsättningstillgångar	totalt	 11	259	 	 6	128	 	 11	813	

	 	 	 	 	 	

TILLGÅNGAR	TOTALT	 16	473	 	 11	597	 	 17	087	
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (FORTS.) 
Belopp	i	KSEK	 31	okt	2021	 		 31	okt	2020	 		 30	april	2021	

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 	 	 	 	

Eget	kapital	 	 	 	 	 	

Bundet	eget	kapital	 	 	 	 	 	

Aktiekapital	 200	 	 200	 	 200	

Ej	registrerat	kapital	 300	 	 0	 	 300	

Bundet	eget	kapital	totalt	 500	 	 200	 	 500	

	 	 	 	 	 	

Fritt	eget	kapital	 	 	 	 	 	

Överkursfond	 205	 	 0	 	 0	

Balanserad	förlust	 1	550	 	 1	790	 	 1	490	

Årets	resultat	 0	 	 0	 	 2	660	

Periodens	resultat	 2	320	 	 1	432	 	 -	

Fritt	eget	kapital	totalt	 4	075	 	 3	222	 	 4	150	

Eget	kapital	totalt	 4	575	 	 3	422	 	 4	650	
	 	 	 	 	 	
Obeskattade	reserver		
	 2	887	 	 1	509	 	 2	887	

	
Långfristiga	skulder	 	 	 	 	 	

Skulder	till	kreditinstitut	 736	 	 	1	481	 	 799	

Skulder	till	koncernföretag	 2	590	 	 2	779	 	 2	684	

Övriga	skulder	 0	 	 0	 	 0	

Summa	långfristiga	skulder	 3	326	 	 4	260	 	 3	484	

	
Kortfristiga	skulder	 	 	 	 	 	

Låneskulder	 615	 	 550	 	 661	

Leverantörsskulder	 714	 	 504	 	 776	

Aktuell	skatteskuld	 161	 	 -208	 	 396	

Övriga	kortfristiga	skulder	 2	409	 	 1	100	 	 1	854	

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 1	785	 	 460	 	 2	379	

Kortfristiga	skulder	totalt	 5	685	 	 2	406	 	 6	066	

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 16	473	 	 11	597	 	 17	087	
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL MODERBOLAGET 
År	2020/2021	(KSEK)	 Aktiekapital	

Ej	registrerat	

aktiekapital	
Balanserat	
resultat	 Årets	resultat	 Summa	eget	

kapital	

Ingående	eget	kapital	2020-05-
01	 200	 	 1	761	 529	 2	490	

Aktieteckning	av	
teckningsoptioner	 	 	 	 	 	

Fondemission	 	 300	 -300	 	 	

Emissionskostnader	 	 	 	 	 	

Resultatdisposition	enligt		 	 	 	 	 	

beslut	av	stämman	 	 	 529	 -529	 	

Utdelning	 	 	 -500	 	 -500	

Årets	resultat	 	 	 	 2	660	 2	660	

Eget	kapital	2021-04-30	 200	 300	 1	490	 2	660	 4	650	

	 	 	 	 	 	

År	2021	(KSEK)	 Aktiekapital	
Ej	registrerat	

aktiekapital	
Överkursfond	 Balanserat	

resultat	
Periodens	
resultat	

Ingående	eget	kapital	2021-05-
01	 200		 300		 1	490		 2	660	 4	650	

Aktieteckning	av	
teckningsoptioner	 	 	 -205	 	 -205	

Fondemission	 300		 -300		 	 	 	

Periodens	resultat	 	 	 	 2	320	 2	320	

Eget	kapital	2021-10-31	 500		 0	 1	285	 4	980	 6	765	
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET  

Belopp	i	KSEK	
					1	maj	2021	
–	31	okt	2021	

	

				1	maj	2020	
–	31	okt	2020	

				1	maj	2020		
–	30	apr	2021	

	

Den	löpande	verksamheten	
	 	 	

Rörelseresultat	 2	320	 1	432	 4	819	

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	kassaflödet	 	 	 226	

Betald	inkomstskatt	 -235	 -229	 -253	

Kassaflöde	från	den	löpande	verksamheten	
före	förändringar	av	rörelsekapital	 2	085	 1	203	 4	792	

Kassaflöde	från	förändringar	av	
rörelsekapital	

	 	 	

Minskning(+)/ökning(-)	av	fordringar	 -886	 -2	733	 -7	087	

Minskning(+)/ökning(-)	av	leverantörsskulder	 -61	 -309	 -37	

Minskning(-)/ökning(+)	av	kortfristiga	skulder	 -275	 897	 3	682	

Kassaflöde,	löpande	verksamheten	 863	 -942	 1	350	

	

Investeringsverksamheten	
	 	 	

Förvärv	av	inventarier,	verktyg	och	installationer	 60	 -871	 -902	

Ny	utlåning	till	utomstående	 	 -100	 -100	

Kassaflöde,	investeringsverksamheten	 60	 -971	 -1	002	

	

Finansieringsverksamheten	
	 	 	

Upptagna	långfristiga	lån	 	 839	 64	

Amortering	långfristiga	lån	 31	 	 	

Utbetald	utdelning	 -2	600	 -500	 -500	

Inbetalning	teckningsoptioner	 205	 	 	

Kassaflöde,	finansieringsverksamheten	 -2	364	 339	 -436	

Summa	periodens	kassaflöde	 -1	441	 -1	574	 -88	

Likvida	medel	vid	periodens	början	 1	822	 1	910	 1	910	

Likvida	medel	vid	periodens	slut		 381	 336	 1	822	
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