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SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT 
 

Tredje kvartalet (2021-11-01 – 2022-01-31) 
● Nettoomsättning uppgick till 18 595 KSEK (7 015 KSEK), motsvarande en ökning om 165%. 

● Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 530 KSEK (49 KSEK), en ökning med 3 022%.  
● Resultat per aktie uppgick till 0,04 SEK (-0,002 SEK).* 

 

Första nio månaderna (2021-05-01 – 2022-01-31) 
● Nettoomsättning uppgick till 40 073 KSEK (18 964 KSEK), motsvarande en ökning om 111%.  
● Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 707 KSEK (1 888 KSEK), en ökning med 96%.  

● Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,05 SEK).* 
● Likvida medel per 2022-01-31 uppgick till 2 679 KSEK (1 661 KSEK). 

 
Definitioner: 

*Resultat per aktie baseras på periodens resultat i koncernen. För jämförbarhet har totala antal aktier efter 

årets genomförda split används som kvot i beräkningen även för föregående års motsvarande period. 
 

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

tidigare än Bolagets målsättning. 

● Den 3 januari 2022 meddelade SolidX att Bolaget fortsätter sin expansiva tillväxtresa och har nu 
90 anställda. Bolaget befinner sig därför väl positionerat i förhållande till den kommunicerade 
målsättningen om att uppnå 100 anställda under andra halvåret av 2022.  

● Den 25 januari 2022 meddelade SolidX att avtalen med de tolv nyanställda konsulter som har 

påbörjat sina uppdrag hos kund under januari bedömds generera intäkter om cirka 16 miljoner 
kronor samt en förväntad vinst om cirka 6 miljoner kronor efter personalkostnader.  

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång  
	

● Den 21 februari 2022 ingick SolidX ett leasingavtal med Elgiganten AB och deras samarbetspartner 

De Lage Landen Finans. Leasingavtalet omfattar hårdvaror som Bolagets konsulter behöver och 
avtalet syftar till att minska de initiala kostnaderna som uppstår i samband med rekrytering av nya 

konsulter. 

● Den 25 februari 2022 meddelade SolidX den förväntade intäkts- och vinstnivån för de fyra 
nyanställda konsulterna samt de sex konsulter som fått förlängda uppdrag under februari 2022. 

Samtliga konsulter bedöms generera intäkter om cirka 15 miljoner kronor, vilket motsvarar en 
förväntad vinst om cirka 5,8 miljoner kronor efter personalkostnader.    
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VD Filip Alexanderson har ordet  

Vi gör en fantastisk start på 2022 och 
överträffar våra mål. 
Vi har dessutom självfinansierat våra 
emissionskostnader i detta kvartal, som annars hade 
gett ett ännu bättre resultat.  

 
De senaste nio månaderna har minst sagt varit händelserika för SolidX. Vi har 
fortsatt rekryterat konsulter i en hög takt och vuxit snabbare än vår ursprungliga 
plan, mycket tack vare vår affärsstrategi som visat sig framgångsrik. Det känns 
spännande att IT-branschen fluorerar och att vi utgör en attraktiv arbetsgivare för 

konsulter som vill sätta sig själv i fokus. Tillsammans kommer vi fortsätta att 
arbeta för att förändra konsultvärlden och börja fokusera på att bredda vår 
verksamhet ytterligare.  

Vi ser en fortsatt positiv trend och god efterfråga på de tjänster våra konsulter bistår med. Under det tredje 
kvartalet har vi bibehållit vår höga tillväxttakt och uppnått tre av våra tillväxtmål. I början av 2022 uppnådde vi 

90 anställda vilket positionerar oss mycket väl i förhållande till vår målsättning om att uppnå 100 anställda under 
andra halvåret av 2022. Jag ser positivt på att vi har kunnat hålla en högre anställningstakt under 2021 och början 
av 2022 än vad vår målsättning var. 

Resultatmässigt har vi gått i helt rätt riktning och kan redovisa ett stärkande resultat. Vi har ökat både 
omsättningen och resultatet i jämförelse med tredje kvartalet föregående år, vilket ger vår affärsmodell 
ytterligare en kvalitetsstämpel. I det tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 18 595 KSEK, motsvarande 

en omsättningsökning om 165% från samma kvartal förra året. Under niomånadersperioden uppgick samma 
siffra till 40 073 KSEK, en omsättningsökning om 111% från jämförande niomånadersperiod. Resultatet för det 
tredje kvartalet uppgick till 1 171 KSEK, motsvarande en tillväxt om 3 022% jämfört med tredje kvartalet 
föregående år då resultatet uppgick till 49 KSEK. Vi har lyckats leverera ett framgångsrikt resultat trots att 
Bolaget bland annat har stått för emissionskostnader om ca 1 500 KSEK från vår notering i höstas.  

Vi ser fram emot 2022 och en fortsatt organisk rekrytering som gör att vi kan möta det behov som vi ser på 
marknaden. Framöver kommer vi jobba vidare med vår tillväxtstrategi. Vi avser bland annat att bredda 
verksamheten genom att fokusera på utvecklingen av vårt dotterbolag som är specialiserat mot sjukvården. 
Målsättningen är att lansera dotterbolaget under nuvarande räkenskapsår. Därtill kommer vi även satsa på att 
starta vår Venture Studio. Innovationsstudion syftar till att bygga egna bolag inom andra och redan befintliga 
vertikaler och affärsområden, samt upptäcka nya geografiska marknader.  

Avslutningsvis vill jag tacka våra investerare som tror på vår vision att förändra konsultvärlden, tillsammans 
fortsätter vi vår tillväxtresa.  

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 2021/2022. 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 i stället 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 delårsrapport 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 januari 2022 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  26 024 902 83,95  26 024 902 83,95  

Avanza Pension  1 301 804 4,20 1 301 804 4,20  

Nordnet Pensionsförsäkring AB  475 897 1,54  475 897 1,54  

Övriga  3 197 397  10,31  3 197 397  10,31  

Totalt  31 000 000  100  31 000 000  100  

 

Principer för delårsrapportens 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 
Delårsrapporten har 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: 

● Bokslutskommuniké 2021  2022-05-20 
● Kallelse till årsstämma   2022-08-15 

● Offentliggörande av Årsredovisning 2022-08-25 
● Årsstämma     2022-09-15 

● Delårsrapport 1    2022-09-26 



 

8 
Delårsrapport Nov 2021-Jan 2022 

  

Avlämnande av delårsrapport 
Malmö, den 17 mars 2022    

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 tredje kvartalet 2021/2022 till 18 596 (7 020) KSEK, en ökning om cirka 
165% jämfört med samma period förra räkenskapsåret. Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2021/2022 
uppgick till 18 595 (7 015) KSEK och motsvarar en ökning om 165% jämfört med samma period förra 
räkenskapsåret. Den ökade nettoomsättningen för tredje kvartalet avser intäkter för utförda tjänster och 
arbete åt SolidX kunder och samarbetspartner, sett till förlängda och nya konsultkontrakt både för 
befintliga och nytillkomna kunder. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 1 (5) KSEK.  

SolidX intäkter uppgick under första nio månaderna 2021/2022 till 40 181 (19 022) KSEK, varav 40 073 (18 
964) KSEK avsåg nettoomsättning. De övriga rörelseintäkterna uppgick till 108 (58) KSEK.  

 

Rörelseresultat 
Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under det tredje kvartalet 2021/2022 till 1 579 (81) KSEK. 
Rörelseresultatet påverkades främst av personalkostnader då verksamheten fortsatt haft hög tillväxttakt 
och anställt flertal konsulter under en kort period. Personalkostnaderna uppgick till -12 621 (-3 694) KSEK 
och avser huvudsakligen lön till konsulter.  

Posten legoarbeten/underentreprenader har brutits ut från ursprungsposten Handelsvaror av 
förtydligande skäl. Den övervägande delen av posten legoarbeten/underentreprenader innefattar 
underkonsulttjänster för vår underkonsultverksamhet, varav handelsvaror primärt inkluderar byggtjänster 
och materialinköp för dotterbolaget Sekel AB. Tidigare perioder har även justerats.  

Rörelseresultatet för Bolaget uppgick under första nio månaderna 2021/2022 till 3 813 (2 022) KSEK.  

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
Kassaflödet från den löpande verksamheten för första nio månaderna 2021/2022 uppgick till 4 143 (-313) 
KSEK.  

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

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
Kassaflödet från investeringsverksamheten för första nio månaderna 2021/2022 uppgick till 59 (0) KSEK. 
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för räkenskapsår 2020/2021 till -1 002 KSEK.  

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten för första nio månaderna 2021/2022 uppgick till -3 757 (-636) 
KSEK. Likvida medel uppgick per den 31 januari 2022 till 2 679 (1 661) KSEK vilket motsvarar en ökning om 
cirka 61%. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för räkenskapsår 2020/2021 uppgick till -436 KSEK. 
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KONCERNEN RESULTATRÄKNING  

Belopp	i	KSEK	
	

1	nov	2021		
–	31	jan	2022	

	
1	nov	2020		

–	31	jan	2021	

	
1	maj	2021		

–	31	jan	2022	

	
1	maj	2020		

–	31	jan	2021	

	
1	maj	2020		

–	30	apr	2021	

Intäkter	 		 		 		 	 		

Nettoomsättning	 18	595	 7	015	 40	073	 18	964	 31	907	

Övriga	rörelseintäkter	 1	 5	 108	 58	 106	

Intäkter	totalt	 18	596	 7	020	 40	181	 19	022	 32	013	

		 		 		 	 		 		

Rörelsekostnader	 		 	 	 	

Handelsvaror	 -495	 -801	 -2	300	 -3	012	 -3	728	

Legoarbeten,	
underentreprenader	 -2	109	 -1	974	 -5	097	 -4	378	 -7	062	

Övriga	externa	kostnader	 -1	554	 -433	 -3	650	 -1	386	 -2	150	

Personalkostnader	 -12	621	 -3	694	 -25	007	 -8	112	 -14	183	

Av	och	nedskrivningar	av	
materiella	och	
immateriella	
anläggningstillgångar	

-238	 -38	 -313	 -113	 -329	

Rörelsens	kostnader	 -17	017	 -6	939	 -36	368	 -17	000	 -27	453	

		 	 	 	 	 		

Rörelseresultat	 1	579	 81	 3	813	 2	022	 4	561	

		 		 		 		 		 		

Finansiella	poster	 	 	 	 	 	

Resultat	från	övriga	
värdepapper	och	
fordringar	som	är	
anläggningstillgångar	

0	 0	 0	 0	 -100	

Ränteintäkter	och	
liknande	poster	 0	 0	 0	 0	 61	

Räntekostnader	och	
liknande	poster	 -49	 -32	 -106	 -134	 -213	

Finansiellt	
nettoresultat	 -49	 -32	 -106	 -134	 -252	

		 	 	 	 	 		

Resultat	efter	finansiella	
poster	 1	530	 49	 3	707	 1	888	 4	308	

Skatt	 -359	 -104	 -811	 -430	 -1	059	

		 	 	 	 	 		

Periodens	resultat	 1	171	 -55	 2	897	 1	458	 3	249	
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BALANSRÄKNING  
Belopp	i	KSEK	 31	jan	2022	 31	jan	2021	 30	apr	2021	

TILLGÅNGAR	 	 	 	
	

Anläggningstillgångar	
	 	 	

Immateriella	anläggningstillgångar	 	 	 	

Goodwill	 145	 220	 202	

	 	 	 	

Materiella	anläggningstillgångar	 	 	 	

Byggnader	och	mark	 5	912	 6	085	 6	019	

Inventarier,	verktyg	och	installationer	 669	 978	 877	

	

Finansiella	anläggningstillgångar	
	 	 	

Andelar	i	koncernföretag	 0	 0	 0	

Andra	långfristiga	fordringar	 0	 0	 0	

Anläggningstillgångar	totalt	 6	726	 7	283	 7	098	

	 	 	 	

Omsättningstillgångar	 	 	 	

	 	 	 	

Kortfristiga	fordringar	 	 	 	

Kundfordringar	 8	892	 3	790	 5	390	

Aktuell	skattefordran	 0	 30	 0	

Övriga	fordringar	 405	 180	 224	

Upparbetad	men	ej	fakturerad	intäkt	 0	 1	332	 4	874	

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	intäkter	 6	521	 14	 389	

Kortfristiga	fordringar	totalt	 15	818	 5	345	 10	877	

	 	 	 	

Kassa	och	bank	 2	679	 1	661	 2	234	

		 	 	 	

Omsättningstillgångar	totalt	 18	497	 7	006	 13	111	

	 	 	 	

TILLGÅNGAR	TOTALT	 25	222	 14	290	 20	209	
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BALANSRÄKNING (FORTS.) 
Belopp	i	KSEK	 	31	jan	2022	 31	jan	2021	 			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	 5	312	 4	395	 5	876	

Eget	kapital	hänförligt	till	

moderföretagets	aktieägare	
5	812	 4	595	 6	376	

Innehav	utan	bestämmande	inflytande	 1	000	 1	022	 1	036	

Eget	kapital	totalt	 6	811	 5	617	 7	411	

	
Avsättningar	

	 	 	

Uppskjuten	skatteskuld	 1	355	 1	132	 1	420	

Avsättningar	totalt	 1	355	 1	132	 1	420	

	
Skulder	 	 	 	

Långfristiga	skulder	 	 	 	

Skulder	till	kreditinstitut	 2	929	 3	250	 3	167	

Skulder	till	koncernföretag	 0	 0	 0	

Övriga	skulder	 0	 620	 0	

Långfristiga	skulder	totalt	 2	929	 3	870	 3	167	

	
Kortfristiga	skulder	 	 	 	

Skulder	till	kreditinstitut	 318	 311	 316	

Leverantörsskulder	 1	359	 638	 1	290	

Skulder	till	koncernföretag	 0	 0	 0	

Aktuell	skatteskuld	 1	026	 0	 413	

Övriga	kortfristiga	skulder	 8	305	 2	221	 3	660	

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 3	118	 500	 2	532	

Kortfristiga	skulder	totalt	 14	126	 3	670	 8	211	

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 25	222	 14	290	 20	209	
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL  
	

	 	
Annat	eget	

kapital	 	 	

År	2020/2021	(KSEK)	
Aktiekapital	

Övrigt	
tillskjutet	
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		

	

	

	
	 	

Annat	eget	
kapital	 	 	

År	2021/2022	(KSEK)	
Aktiekapital	

Övrigt	
tillskjutet	
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	 	 	 23	 	 23	

Utdelning	 	 	 			-2	600	 	 -2	600	

Noteringskostnader	 	 	 -1	125	 	 -1	125	

Periodens	resultat	 	 		 2	933	 -36	 2	897		

Eget	kapital	2022-01-31	 500	 0	 5	312	 1	000	 6	811		
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KASSAFLÖDESANALYS  
Belopp	i	KSEK	

1	nov	2021		
–	31	jan	2022	

1	nov	2020		
–	31	jan	2021	

1	maj	2021		
–	31	jan	2022	

	

1	maj	2020		
–	31	jan	2021	

1	maj	2020		
–	30	apr	2021	

Rörelseresultat	 1	579	 81	 3	813	 2	022	 4	561	

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	
kassaflödet	 	 	 	 	 	

Avskrivningar	 238	 38	 313	 113	 329	

Erhållen	ränta	med	mera	 0	 0	 0	 0	 61	

Erlagd	ränta	 -49	 -32	 -106	 -134	 -213	

Betald	inkomstskatt	 -363		 -108		 -853		 -442		 -242	

Kassaflöde	från	den	löpande	
verksamheten	före	förändringar	av	
rörelsekapital	

1	405	 -21	 3	167	 1	559	 4	495	

	
Kassaflöde	från	förändringar	av	
rörelsekapital	

	 	
	 	 	

Minskning(+)/ökning(-)	av	fordringar	 -4	599	 1	291	 -4	939	 -1	789	 -7	445	

Minskning(+)/ökning(-)	av	
leverantörsskulder	 315	 134	 69	 -1	124	 -472	

Minskning(-)/ökning(+)	av	kortfristiga	
skulder	 5	518	 -528	 5	846	 1041	 4	484	

Kassaflöde,	löpande	verksamheten	 2	639	 876	 4	143	 -313	 1	062	

	
Investeringsverksamheten	

	 	 	 	 	

Förvärv	av	inventarier,	verktyg	och	
installationer	 0	 -0	 59	 0	 -902	

Ny	utlåning	till	utomstående	 0	 0	 0	 0	 -100	

Kassaflöde,	investeringsverksamheten	 0	 -0	 59	 0	 -1	002	

	 	 	 	 	 	

Finansieringsverksamheten	 	 	 	 	 	

Upptagna	långfristiga	lån	 0	 0	 0	 0	 3	167	

Inbetalning	teckningsoptioner		 0	 0	 205	 0	 0	

Noteringskostnader	 -1	125	 0	 -1	125	 0	 0	

Ändring	kortfristiga	finansiella	skulder	 0	 0	 0	 0	 															-2	484	

Amortering	långfristiga	lån	 -72	 -78	 -237	 -136	 -620	

Utbetald	utdelning	 -0	 -0	 -2	600	 -500	 -500	

Kassaflöde,	finansieringsverksamheten	 -1	197	 -78	 -3	757	 -636	 -436	

Summa	periodens	kassaflöde	 1442	 798	 445	 -949	 -376	

Likvida	medel	vid	periodens	början	 1	237	 863	 2	334	 2	610	 2	610	

Likvida	medel	vid	periodens	slut		 2	679	 1	661	 2	679	 1	661	 2	234	
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RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET 
Belopp	i	KSEK	 1	nov	2021		

–	31	jan	2022	
1	nov	2020		

–	31	jan	2021	
1	maj	2021		

–	31	jan	2022	
1	maj	2020		

–	31	jan	2021	
1	maj	2020		

–	30	apr	2021	

Intäkter	 		 		 		 	 		

Nettoomsättning	 17	584	 6	230	 36	199	 14	846	 26	816	

Övriga	rörelseintäkter	 0	 0	 81	 53	 76	

Intäkter	totalt	 17	584	 6	230	 36	281	 14	899	 26	892	

	 		 		 	 		 		

Rörelsekostnader	 		 	 	 	

Övriga	externa	kostnader	 -1	238	 -278	 -2	815	 -798	 -1	232	

Produktionskostnader	 -2	109	 -1	975	 -5	302	 -4	514	 -7	330	

Personalkostnader	 -12	332	 -3	466	 -23	883	 -7	544	 -13	134	

Avskrivningar	av	
materiella	och	
immateriella	
anläggningstillgångar	

-144	 0	 -144	 0	 -126	

Övriga	rörelsekostnader	 0	 0	 0	 0	 0	

Rörelsens	kostnader	 -15	822	 -5	719	 -32	144	 -12	855	 -21	822	
	 		 	 		 		
Rörelseresultat	 1	762	 511	 4	137	 2	044	 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	 -31	 -77	 -133	 -151	

Finansiellt	
nettoresultat	 -22	 -31	 -77	 -133	 -251	

	 	 	 	 	 		

Resultat	efter	finansiella	
poster	 1	740	 479	 4	060	 1	911	 4	819	

Bokslutsdispositioner	 0	 0	 0	 0	 -1	378	

Skatt	 -363	 -108	 -853	 -422	 -781	

		 	 	 	 	 		

Periodens	resultat	 1	378	 371	 3	207	 1	489	 2	660	
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET 
Belopp	i	KSEK	 				31	jan	2022	 		 	31	jan	2021	 	 	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	 650	 	 948	 	 854	

Anläggningstillgångar	totalt	 5	070	 	 5	468	 	 5	274	

	 	 	 	 	 	

Omsättningstillgångar	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	

Kortfristiga	fordringar	 	 	 	 	 	

Kundfordringar	 8	633	 	 3	668	 	 4	915	

Aktuell	skattefordran	 0	 	 56	 	 0	

Övriga	fordringar	 398	 	 71	 	 217	

Upparbetad	men	ej	fakturerad	intäkt	 0	 	 1	198	 	 4	486	

Förutbetalda	kostnader	och	upplupna	
intäkter	 6	275	 	 14	 	 373	

Kortfristiga	fordringar	totalt	 15	306	 	 5	006	 	 9	992	

	 	 	 	 	 	

Kassa	och	bank	 2	327	 	 998	 	 1	822	

		 	 	 	 	 	

Omsättningstillgångar	totalt	 17	633	 	 6	004	 	 11	813	

	 	 	 	 	 	

TILLGÅNGAR	TOTALT	 22	703	 	 11	472	 	 17	087	
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BALANSRÄKNING MODERBOLAGET (FORTS.) 
Belopp	i	KSEK	 31	jan	2022	 		 31	jan	2021	 		 30	april	2021	

EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 	 	 	 	 	

Eget	kapital	 	 	 	 	 	

Bundet	eget	kapital	 	 	 	 	 	

Aktiekapital	 500	 	 200	 	 200	

Ej	registrerat	kapital	 0	 	 0	 	 300	

Bundet	eget	kapital	totalt	 500	 	 200	 	 500	

	 	 	 	 	 	

Fritt	eget	kapital	 	 	 	 	 	

Överkursfond	 -920	 	 0	 	 0	

Balanserad	vinst	 1	550	 	 1	790	 	 1	490	

Årets	resultat	 0	 	 0	 	 2	660	

Periodens	resultat	 3	207	 	 1	489	 	 -	

Fritt	eget	kapital	totalt	 3	838	 	 3	279	 	 4	150	

Eget	kapital	totalt	 4	338	 	 3	479	 	 4	650	
	 	 	 	 	 	
Obeskattade	reserver		
	 2	887	 	 1	509	 	 2	887	

	
Långfristiga	skulder	 	 	 	 	 	

Skulder	till	kreditinstitut	 574	 	 1	327	 	 799	

Skulder	till	koncernföretag	 2	490	 	 2	731	 	 2	684	

Övriga	skulder	 0	 	 0	 	 0	

Summa	långfristiga	skulder	 3	064	 	 4	059	 	 3	484	

	
Kortfristiga	skulder	 	 	 	 	 	

Låneskulder	 130	 	 123	 	 661	

Leverantörsskulder	 1	173	 	 638	 	 776	

Aktuell	skatteskuld	 1	028	 	 0	 	 396	

Övriga	kortfristiga	skulder	 7	154	 	 1	205	 	 1	854	

Upplupna	kostnader	och	förutbetalda	intäkter	 2	928	 	 460	 	 2	379	

Kortfristiga	skulder	totalt	 12	413	 	 2	426	 	 6	066	

SUMMA	EGET	KAPITAL	OCH	SKULDER	 22	703	 	 11	472	 	 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	 	 0	

Emissionskostnader	 	 	 	 	 	

Resultatdisposition	enligt		 	 	 	 	 	

beslut	av	stämman	 	 	 529	 -529	 0	

Utdelning	 	 	 -500	 	 -500	

Årets	resultat	 	 	 	 2	660	 2	660	

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

	 	 	 	 	 	

År	2021/2022	(KSEK)	 Aktiekapital	
Ej	registrerat	

aktiekapital	
Överkursfond	 Balanserat	

resultat	
Summa	eget	

kapital	

Ingående	eget	kapital	2021-05-
01	 200		 300		 0		 4	150	 4	650	

Aktieteckning	av	
teckningsoptioner	 	 	 205	 	 205	

Fondemission	 300		 -300		 	 	 0	

Utdelning	 	 	 	 -2	600	 -2	600	

Noteringskostnader	 	 	 -1	125	 	 -1	125	

Periodens	resultat	 	 	 	 3	207	 3	207	

Eget	kapital	2022-01-31	 500		 0	 -920	 4	757	 4	338	
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KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET  

Belopp	i	KSEK	
				1	nov	2021	
–	31	jan	2022	

				1	nov	2020		
–	31	jan	2021	

					1	maj	2021	
	–	31	jan	2022	

	

	1	maj	2020	–	
31	jan	2021	

				1	maj	2020		
–	30	apr	2021	

	
Den	löpande	verksamheten	 	 	 	 	 	

Rörelseresultat	 1	753	 511	 4	137	 2	044	 4	819	

Justeringar	för	poster	som	inte	ingår	i	
kassaflödet	 131	 -31	 67	 -133	 226	

Betald	inkomstskatt	 -363	 -108	 -853	 -422	 -253	

Kassaflöde	från	den	löpande	
verksamheten	
före	förändringar	av	rörelsekapital	

1	521	 371	 3	351	 1	489	 4	792	

Kassaflöde	från	förändringar	av	
rörelsekapital	

	 	 	 	 	

Minskning(+)/ökning(-)	av	fordringar	 -4	423	 689	 -5	313	 -1	971	 -7	087	

Minskning(+)/ökning(-)	av	
leverantörsskulder	 459	 134	 397	 -175	 -37	

Minskning(-)/ökning(+)	av	
kortfristiga	skulder	 5	645	 -454	 5	820	 385	 3	682	

Kassaflöde,	löpande	verksamheten	 3	203	 739	 4	255	 -272	 1	350	

	
Investeringsverksamheten	 	 	 	 	 	

Förvärv	av	inventarier,	verktyg	och	
installationer	 0	 0	 59	 0	 -902	

Ny	utlåning	till	utomstående	 0	 0	 0	 -100	 -100	

Kassaflöde,	
investeringsverksamheten	 0	 0	 59	 -100	 -1	002	

	
Finansieringsverksamheten	 	 	 	 	 	

Upptagna	långfristiga	lån	 0	 0	 0	 0	 64	

Amortering	långfristiga	lån	 -132	 -78	 -290	 -41	 0	

Utbetald	utdelning	 0	 0	 -2	600	 -500	 -500	

Inbetalning	teckningsoptioner	 0	 0	 205	 0	 0	

Noteringskostnader	 -1	125	 0	 -1	125	 0	 0	

Kassaflöde,	
finansieringsverksamheten	 -1	257	 -78	 -3	809	 -541	 -436	

Summa	periodens	kassaflöde	 1	946	 662	 505	 -913	 -88	

Likvida	medel	vid	periodens	början	 381	 336	 1	822	 1	910	 1	910	

Likvida	medel	vid	periodens	slut	 2	327	 998	 2	327	 998	 1	822	
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