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_______________________________________________________________
ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR EXALT AB (Publ)
_______________________________________________________________

Styrelsen och verkställande direktören för Exalt AB (publ) med säte i Solna avger härmed
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten och 2021 i korthet
Exalt AB (publ), är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar för företag, stadsnät,
operatörer, myndigheter och organisationer. Exalt är ledande inom design, installation, drift och
underhåll av kommunikationsnät på såväl aktiv som passiv nivå. Verksamheten bedrivs i två
huvudområden; IT-Infrastruktur och Säker kommunikation.
IT-Infrastruktur: projektering, installation och felsökning av fiber- och kopparnät, installation av
xWDM och IP-transmissionsutrustning i operatörs backbonenät.
Säker kommunikation: design, implementation, drift och underhåll av säkra
datakommunikationsnätverk.
Omsättning och Resultat
2021 resulterade i en marginell ökning av nettoomsättning mot föregående år.
I linje med Exalts strategi för att skapa tillväxt och mer säljorienterat arbetssätt genomfördes under
2021 en nödvändig omstruktureringsprocess där bl a hela ledningsgruppen byttes ut. Under året
genomfördes också en flytt till nya lokaler och en ny hemsida samt profil togs fram. Dessa
satsningar, tillsammans med lägre omsättning än förväntat, gjorde att rörelseresultatet före
avskrivningar, för första gången sedan 2017, blev negativt.
Likvida medel uppgick per årsskiftet till 3,6 MSEK jämfört med 7,0 föregående år. Minskningen
beror främst på förskjutna kundinbetalningar samt amortering av lån. Soliditeten uppgick till 49,5
procent.
Immateriella tillgångar, såsom goodwill, prövas med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov
minst en gång per år. Vid årets prövning identifierades inte något nedskrivningsbehov.
Uppskjuten skattefordran uppgick per årsskiftet till 10,2 MSEK vilket vid maximal möjlighet till
nyttjande och 20,6% schablonskatt motsvarar 49,7 MSEK i resultat. Det fanns vid årets slut inget
behov för nedskrivning av denna fordran.
Under pandemin har verksamheten begränsats av att utåtriktade marknadsaktiviteter inte kunnat
genomföras. Investeringstakten hos kunderna har också varit lägre. Koncernen har inte behövt
söka några statliga stöd för verksamheten pga Covid-19.
Moderbolaget
Moderbolagets verksamhet är främst inriktad på koncerngemensam förvaltning avseende ledning,
ekonomi och finans, administration samt IT. Moderbolagets omsättning (intern) för helåret uppgick
till 3,8 MSEK och rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,3 MSEK.
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Marknaden och verksamheten
Exalt designar, installerar och underhåller säkra nätverk. Vi integrerar olika tillverkares produkter i
anpassade lösningar för att möta våra kunders unika behov. Merparten av vår omsättning består av
projekt- eller aktivitetsorienterade konsultintäkter. En del av vår verksamhet är avtalsbaserad,
främst inom drift av nätverk där vi har ett helhetsåtagande med överenskommen SLA 24/7.
I vårt erbjudande kring nät och säkerhet har vi tydliggjort den marknad vi framåt skall bearbeta;
· Fastighetsägare
· Operatörer
· Mindre och medelstora företag
Vårt erbjudande med infrastruktur och nätdrift passar som hand i handske för PropTech-segmentet,
dvs förädling och drift av fastigheter med digital teknik och intelligens, där vi historiskt har byggt och
underhållit nät och nu kommer utveckla vårt erbjudande.
Vi är inne i en omstruktureringsprocess för att bli mer säljorienterade och aktiva mot befintliga och
nya kunder. Personalstyrkan får nu mer säljfokus där säljinsatser premieras och fyller vår vardag.
Vi förstärker också vår leverans och har rekryterat fibertekniker, samt att vi även söker efter fler
nätverkstekniker. Under året har vi strukturerat om vår ledning med fokus på mer säljinsatser och
tillväxt. Vår flytt till ändamålsenliga lokaler i Solna Strand är nu genomförd, vilket har underlättat för
hela verksamheten, både avseende leverans, mer attraktivt vid rekrytering och bättre kundmöten.
En summering av verksamhetsåret;
· Intensivt arbete med kundbesök mot definierad marknad
· Fokus på vår konsultverksamhet
· Skapat erbjudande för PropTech segmentet
· Rekrytering av fler tekniker och konsulter
· Genomgång och justering av våra kostnader
Vår bedömning är att den marknad vi verkar i, Infrastruktur och säkra nätverk, fortsatt har en
gynnsam tillväxt inom överskådlig framtid. Nya omvärldshot och teknik såsom 5g tillför en tillväxt
men hämmas något av bristen på kompetens inom IT sektorn. Ökningen av antal uppkopplade
enheter och därmed utökat behov av kapacitet i nätverken påverkar telekomoperatörernas behov
av nätutbyggnad, där vi har en stor del av vår framtida tillväxt.
Vi har utökat våra åtaganden hos främst Telenor och Tele2 som ser oss som en naturlig partner för
deras utbyggnad och drift av kunders nätverk. Under året har vi fördjupat vårt samarbete och vår
kompetensutveckling kring Fortinets säkerhetslösningar, Arubas trådlösa nätverk och dessutom
tecknat avtal med Opengear.
Exalt fortsätter tillväxtresan med tydligare erbjudande mot definierad målgrupp. Vi
kompetensutvecklar och investerar i vår personal och är väl förberedda att möta marknadens höga
krav på infrastruktur, säkra nät och kommunikationslösningar. Vi ser fram emot nya utmaningar och
utvecklade samarbeten tillsammans med kunder och partners.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Organisation
Matti Vänskä tillträdde tjänsten som VD i januari 2021. Som ny affärsområdeschef rekryterades
Fredrik Grähs.
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Utveckling av verksamheten, ställning och resultat (TSEK)
Koncernen
Belopp SEK

Nettoomsättning
Rörselseresultat f. avskr. (EBITDA)
Rörelsemarginal f. avskr. %

Rörelseresultat f. fin. poster (EBIT)
Rörelsemarginal f. fin. poster %
Resultat e. finansiella poster
Rörelsemarginal e. fin. poster %
Periodens resultat
Resultat per aktie; SEK
Likvida medel
Soliditet %
Kassalikviditet
Eget Kapital
Balansomslutning
Totalt antal aktier, st
Genomsnitt antal anställda

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

37 950
-1 363

37 659
2 967

39 143
3 827

38 754
3 462

neg

7,9

9,8

8,9

-4 146
neg
-4 354
neg
-4 354
-0,08
3 589
49,5
149,9
19 285
38 951
54 047 414
31

300
0,8
93
0,2
64
0,00
7 038
55,3
194,0
23 639
42 737
54 047 414
29

1 141
2,9
872
2,2
692
0,01
3 058
56,2
184,6
23 575
41 951
54 047 414
31

742
1,9
395
1,0
-1 040
-0,02
3 439
51,2
119,7
22 884
44 731
54 047 414
31

2021-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

3 750
-289
-3 313
46 162
58,2
1

1 800
-295
-500
45 859
65,8
-

945
-773
-583
45 811
65,9
-

1 893
-584
-918
48 398
62,5
-

Moderföretaget
Belopp SEK

Nettoomsättning
Rörelseresultat f. avskrivningar (EBITDA)
Resultat e. finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet %
Genomsnittligt antal anställda
Definitioner

Nettoomsättning - Intäkter avseende leverade tjänster och sålda varor i huvudverksamheten
Rörelsresultat f. avskrivningar (EBITDA)- Rörelseresultat före av- och nedskrivning av materiella
och immateriella tillgångar
Rörelsemarginal f. avskr - Rörelseresultat f. avskr. i % av omsättningen
Resultat f. finansiella poster (EBIT)- Resultat före finansiella poster och före skatt
Rörelsemarginal f. fin.poster - Rörelseresultat f. fin. poster och före skatt i % av omsättningen
Resultat e. finansiella poster - Resultat efter finansiella poster och före skatt
Rörelsemarginal e. fin.poster - Rörelseresultat e. fin. poster och före skatt i % av omsättningen
Likvida medel - Kassa och banktillgodohavande
Soliditet - Eget kapital som andel av totala tillgångarna
Kassalikviditet - Omsättningstillgångar exkl. lager och pågående arbeten i % av kortfristiga skulder
Genomsnittligt antal anställda - Beräknat som summan arbetad tid / normalarbetstid för perioden
Resultat per aktie - Periodens resultat / antal aktier vid periodens slut
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Styrelsen beaktar att situationen i Ukraina och effekterna på Rysslands ekonomi kan komma att
påverka bolaget indirekt men styrelsen kan i dagsläget inte bedöma storleken av detta. Bolaget har
inga direkta affärer med Rysslandsregionen men kan komma att påverkas i andra hand i leveranser
från leverantörer.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och
som kan inverka på omsättning och resultat. Bolagets likviditet är självfallet helt beroende av utfallet
från vidmakthållandet av befintliga affärer, hur vunna affärer utfaller samt det operativa
genomförandet. Styrelsen och ledningen arbetar kontinuerligt både med befintliga och tilltänkta nya
finansieringslösningar. Bland riskerna finns i övrigt framförallt projektförseningar, komponentbrist,
obestånd hos kunder och leverantörer, ändrade politiska beslut samt det oroliga klimatet i världen.

Aktieinnehav - största aktieägarna per 2021-12-31
Antal aktier
13 576 374
5 795 405
2 533 728
1 774 144
1 750 000
1 597 202
1 236 567
1 098 000
982 167
938 027
22 765 800

Johan Stenman via bolag
Jan Söderberg
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Lars Bergqvist
Anders Håkan Axne
Christer Ljungberg
Mattias Karlsson
Mikael Hjälm
Benny Westholm
Övriga

% av AK
25,12
10,72
4,69
3,28
3,24
2,95
2,29
2,03
1,82
1,74
42,12

% av röster
25,12
10,72
4,69
3,28
3,24
2,95
2,29
2,03
1,82
1,74
42,12

54 047 414
100,00
Exalt AB (publ) är noterat på Spotlight med koden EXALT.
Aktiekapitalet består av 54 047 414 aktier (54 047 414 aktier) á kvotvärde 0,29 kronor.

100,00

Eget kapital
Aktiekapital

Koncernens eget kaptal (EK)

Övrigt tillskjutet
kapital

Annat EK
inkl. årets
resultat

Ingående balans per 2021-01-01
Årets resultat

15 673 750

66 568 318

-58 603 463
-4 353 541

Utgående balans per 2021-12-31

15 673 750

66 568 318

-62 957 004

Aktiekapital

Överkursfond

Balanserad
vinst

Årets
resultat

Ingående balans per 2021-01-01
Omföring av föreg års vinst
Årets resultat

15 673 750

61 568 317

-47 062 906
-384

-384
384
-3 312 984

Utgående balans per 2021-12-31

15 673 750

61 568 317

-47 063 290

-3 312 984

Moderbolatets eget kapital (EK)
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Utdelningspolicy
Bolaget har för närvarande ej för avsikt att dela ut vinstmedel under kommande räkenskapsår.
Omprövning sker årligen och styrelsens förslag baseras på bolagets resultatutveckling samt
bedömt kommande investeringsbehov.
Förslag till vinstdisposition (kronor)
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:

Överkursfond
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

61 568 317
-47 063 290
-3 312 984
11 192 043

disponeras för
balanseras i ny räkning

11 192 043

Totalt

11 192 043

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat-och balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla
belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

37 950 328
64 939
38 015 267

37 658 691
178 470
37 837 161

-5 070 385
-7 918 133
-26 389 926
-1 363 177

-4 142 235
-7 754 081
-22 973 811
2 967 034

-120 377

-4 200

-2 663 000
-4 146 554

-2 663 000
299 834

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

66
-207 053
-4 353 541

-206 627
93 207

Resultat före skatt

-4 353 541

93 207

-4 353 541

-29 593
63 614

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat före avskrivningar
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Avskrivningar och nedskrivning av immateriella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

Skatt på årets resultat
Årets resultat

8
4

6

5
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill

6

12 066 089
12 066 089

14 729 089
14 729 089

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

572 686
572 686

2 094
2 094

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

10

10 231 354
10 231 354

10 231 354
10 231 354

22 870 129

24 962 537

9 204 463
88 711
158 837
3 039 465
12 491 476

8 405 428
73 634
2 257 062
10 736 124

3 589 243

7 038 449

Summa omsättningstillgångar

16 080 719

17 774 573

SUMMA TILLGÅNGAR

38 950 848

42 737 110

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

15 673 750
66 568 318
-62 957 004

15 673 750
66 568 318
-58 603 463

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

19 285 064

23 638 605

Summa eget kapital

19 285 064

23 638 605

8 937 373

9 937 373

8 937 373

9 937 373

1 493 383
3 507 684
5 727 344

1 372 172
5 464
3 412 268
4 371 228

10 728 411

9 161 132

38 950 848

42 737 110

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat inkl årets resultat

Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder

11,13

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Av- och nedskrivningar
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not

2021

2020

-4 146 554
2 783 377
-206 987

299 834
2 667 200
-206 627

-1 570 164

2 760 407

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning (+)/Ökning(-) av kortfristiga fordringar
Minskning (-)/Ökning(+) av kortfristiga skulder

-1 755 351
1 567 279

492 368
1 427 629

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 758 236

4 680 404

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-690 970

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-690 970

-

Finansieringsverksamheten
Amortering av låneskulder

-1 000 000

-700 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 000 000

-700 000

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

-3 449 206
7 038 449
3 589 243

3 980 404
3 058 045
7 038 449
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

3 750 013
3 750 013

1 799 998
1 799 998

-1 630 465
-2 408 266
-288 718

-1 486 482
-608 302
-294 786

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-2 820 000
-204 266
-3 312 984

-205 598
-500 384

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag
Resultat före skatt

-3 312 984

500 000
-384

Årets resultat

-3 312 984

-384

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

8
4
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

9
10

36 340 386
4 733 433
41 073 819

36 340 386
4 733 433
41 073 819

41 073 819

41 073 819

3 656 228
97 135
1 032 619
4 785 982

4 663 535
19 800
76 679
4 760 014

302 000

25 006

5 087 982

4 785 020

46 161 801

45 858 839

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2021-12-31

2020-12-31

15 673 750
15 673 750

15 673 750
15 673 750

61 568 317
-47 063 290
-3 312 984
11 192 043

61 568 317
-47 062 906
-384
14 505 027

26 865 793

30 178 777

8 937 373
8 937 373

9 937 373
9 937 373

158 745
8 613 368
31 728
1 083 929
470 865
10 358 635

132 159
4 390 208
924 233
296 089
5 742 689

46 161 801

45 858 839

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuell skatteskuld
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11,13

13
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Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

2021

2020

-288 718
-204 266
-492 984

-294 786
-205 598
-500 384

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning (+)/Ökning(-) av kortfristiga fordringar
Minskning (-)/Ökning(+) av kortfristiga skulder

-25 968
4 615 946

-251 682
747 808

Kassaflöde från den löpande verksamheten

4 096 994

-4 258

Investeringsverksamheten
Lämnade aktieägartillskott

-2 820 000

-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 820 000

-

Finansieringsverksamheten
Erhållna koncernbidrag
Amortering av låneskulder

-1 000 000

500 000
-700 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-1 000 000

-200 000

276 994
25 006
302 000

-204 258
229 264
25 006

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

Not

Exalt AB (publ)
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Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper

Not 1 Allmän information
Exalt AB (publ) med organisationsnummer 556634-1300 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med
säte i Solna. Adressen till huvudkontoret är Vretenvägen 12, 171 54 Solna. Företaget och dess
dotterföretag ("koncernens") verksamhet omfattar att vara en helhetsleverantör av
kommunikationslösningar för företag, stadsnät, operatörer, myndigheter och organisationer.

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisning och koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget och de företag över vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett annat företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar. Vid bedömningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska hänsyn tas till innehav
av finansiella instrument som är potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan utnyttjas eller
konverteras till röstberättigade eget kapitalinstrument. Hänsyn ska också tas till om företaget
genom agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämmande inflytande föreligger i
normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer än 50 %
av rösterna.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande
över dotterföretaget. Se avsnitt Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och avyttring av
dotterföretag.
Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer med koncernens redovisningsprinciper.
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster
hänförliga till koncerninterna transaktioner har eliminerats vid upprättandet av
koncernredovisningen.
Rörelseförvärv
Rörelseförvärv redovisas enligt förvärvsmetoden.
Köpeskillingen för rörelseförvärvet värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten, vilket beräknas
som summan av de verkliga värdena per förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar, uppkomna eller
övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument och utgifter som är direkt hänförliga till
rörelseförvärvet. Exempel på utgifter är transaktionskostnader. I köpeskillingen ingår villkorad
köpeskilling, förutsatt att det vid förvärvstidpunkten är sannolikt att köpeskillingen kommer att
justeras vid en senare tidpunkt och att beloppet kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten justeras på balansdagen och när den slutliga
köpeskillingen fastställs, dock ej senare än ett år efter förvärvstidpunkten.

Goodwill och negativ goodwill
Vid rörelseförvärv där summan av köpeskillingen, verkligt värde på minoritetens andelar och
verkligt värde vid förvärvstidpunkten på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde vid
förvärvstidpunkten på identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas skillnaden som goodwill i
koncernbalansräkningen. Om skillnaden är negativ, ska värdet på identifierbara tillgångar och
skulder omprövas. Negativ goodwill som motsvarar förväntade framtida förluster intäktsförs i takt
med att förlusterna uppkommer. Negativ goodwill som motsvarar verkligt värde på icke monetära
tillgångar upplöses i resultaträkningen under tillgångarnas kvarvarande vägda genomsnittliga
nyttjandeperiod. Den del av negativ goodwill som överstiger de identifierbara icke-monetära
tillgångarnas verkliga värde redovisas direkt i resultaträkningen. Se även avsnitt Goodwill nedan.
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Goodwill
Goodwill utgör skillnaden mellan anskaffningsvärdet och koncernens andel av det verkliga värdet
på ett förvärvat dotterföretags identifierbara tillgångar och skulder på förvärvsdagen. Vid
förvärvstidpunkten redovisas goodwill till anskaffningsvärde och efter det första redovisningstillfället
värderas den till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Goodwill skrivs normalt av över 5 år, om inte särskilda skäl finns för att förlänga avskrivningstiden.
Per varje balansdag gör företaget en bedömning om det finns någon indikation på att värdet av
goodwill är lägre än det redovisade värdet. Finns det en sådan indikation beräknar företaget
återvinningsvärdet för goodwill och upprättar en nedskrivningsprövning. Vid prövning av
nedskrivningsbehov fördelas goodwill på de kassagenererande enheter som förväntas bli gynnade
av förvärvet. Om återvinningsvärdet för en kassagenererande enhet fastställs till ett lägre värde än
det redovisade värdet, fördelas nedskrivningsbeloppet, först minskas det redovisade värdet för
goodwill som hänförts till den kassagenererande enheten och sedan minskas det redovisade värdet
på övriga tillgångar i proportion till det redovisade värdet för varje tillgång i enheten.
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas,
med avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.
Försäljning av tjänster
Intäkter från försäljning av tjänster på löpande räkning redovisas som intäkt i den period arbetet
utförs och material levereras eller förbrukas.
Intäkter från försäljning av tjänster till fast pris (entreprenadkontrakt) redovisas med tillämpning av
s.k. successiv vinstavräkning. Det innebär att intäkter och kostnader redovisas i förhållande till
uppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Färdigställandegraden fastställs genom en
beräkning av förhållandet mellan nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete på balansdagen och
beräknade totala uppdragsutgifter. En befarad förlust på ett tjänsteuppdrag redovisas omedelbart
som en kostnad. När utfallet av ett tjänsteuppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt sker
intäktsredovisning endast med belopp som motsvarar uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt
kommer att ersättas av beställaren. Uppdragsutgifter redovisas som kostnader i den period då de
uppkommer.
Utdelning och ränteintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas
med ägandet av en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga
leasingavtal klassificeras som operationella leasingavtal. Alla leasingavtal i koncernen är finansiella
leasingavtal och redovisas som sådana.
Leasingavgifter kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt
bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt
pensioner redovisas i takt med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter
avslutad anställning klassificeras dessa som avgiftsbestämda eller förmånsbestämda
pensionsplaner. Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns inga övriga
långfristiga ersättningar till anställda.
Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar koncernen fastställda avgifter till en separat oberoende juridisk
enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för
kostnader i takt med att förmånerna intjänas vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när
premier erläggs.
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Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig
från det redovisade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter
och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller
avdragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som
gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och
skulder i de finansiella rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av
skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden.
Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära skillnader, och
uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.
Uppskjutna skatteskulder och skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är
hänförlig till goodwill.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för skattepliktiga temporära skillnader hänförliga till investeringar
i dotterföretag, utom i de fall koncernen kan styra tidpunkten för återföring av de temporära
skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en
överskådlig framtid.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till
den del det inte längre är sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas
tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att
återvinna det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för
motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat på de skattesatser och skatteregler som
har beslutats före balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som
debiteras av samma myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett
nettobelopp.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när
skatten är hänförlig till transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även
skatten redovisas direkt mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid
redovisning av rörelseförvärv, redovisas skatteeffekten i förvärvskalkylen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att
bringa den på plats och i skick att användas samt uppskattade utgifter för nedmontering och
bortforsling av tillgången och återställande av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas
endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är sannolikt att framtida
ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för
reparationer och underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då
de uppkommer.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens
anskaffningsvärde, eventuellt minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av
linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter
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skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den
materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder
uppskattas till:
Inventarier, verktyg och installationer

3-10 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att
förväntad förbrukning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående
balansdag. Då företaget ändrar bedömning av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens
eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade värdena för materiella
anläggningstillgångar och immateriella tillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på
att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för
att kunna fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna
återvinningsvärdet för en enskild tillgång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den
kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som koncernen
beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som
har ett intresse av att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt
hänförliga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida
kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell
marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången. För att
beräkna de framtida kassaflödena har koncernen använt budget för de kommande fem åren.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än
det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande
enheten) ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadsföras i
resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den tidigare nedskrivningen inte längre är
motiverad. Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs,
ökar tillgångens (den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter
återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen
nedskrivning gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring
av en nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när koncernen blir part till
instrumentets avtalsenliga villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör, regleras eller när koncernen förlorar
kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort från balansräkningen
när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till
anskaffningsvärde. Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första
redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Låneutgifter periodiseras som en del i lånets
räntekostnad enligt effektivräntemetoden (se nedan).
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta
värdets princip, dvs. det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till
upplupet anskaffningsvärde.
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Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag utvärderar koncernen om det finns indikationer på att en eller flera finansiella
anläggningstillgångar minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är betydande finansiella
svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller att det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i
konkurs.
För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. Diskontering sker med en ränta
som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den
på balansdagen aktuella räntan.
För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt
värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning
av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge.
Varulager
Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen. Anskaffningsvärdet beräknas genom tillämpning av först- in-först-ut-metoden (FIFU).
Nettoförsäljningsvärde är försäljningsvärdet efter avdrag för beräknade kostnader som direkt kan
hänföras till försäljningstransaktionen.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till kontanter och är
föremål för en obetydlig risk för värdefluktuationer. För att klassificeras som likvida medel får
löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd
av en inträffad händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa
uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen,
med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade med förpliktelsen. När en avsättning
beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen,
motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar.
Förlustkontrakt
En avsättning för förlustkontrakt redovisas då de oundvikliga utgifterna för att uppfylla kontraktet
överstiger de förväntade ekonomiska fördelarna.
Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse är en möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst
endast kommer att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger
inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade
händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett
utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan
beräknas med tillräcklig tillförlitlighet. Eventuella eventualförpliktelser redovisas i not.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av företagets likvida medel under
räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade
kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och utbetalningar.
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Redovisningsprinciper för moderföretaget
Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan:
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som
intäkt när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Skatter
I moderföretaget redovisas eventuella obeskattade reserver inklusive uppskjuten skatteskuld. I
koncernredovisningen delas däremot obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget
kapital.

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i
uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i
redovisade värden för tillgångar och skulder under kommande räkenskapsår.
Bolaget identifierar i sin affärsplan ett antal faktorer som skulle kunna leda till osäkerheter i
uppskattningar. De viktigaste faktorerna är det allmänna konjunkturläget samt risken för negativa
politiska beslut. Bolagets ökade marknadsandelar samt fortsatt förvärvsstrategi kan också leda till
ökad osäkerhet i bolagets uppskattningar.
Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
Nedan beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom de som innefattar uppskattningar (se ovan),
som företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och som har
den mest betydande effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.
Bedömning av bolagets pågående entreprenadprojekt är av stor betydelse för bolagets redovisning.
Bolaget använder sig som huvudregel av s.k successiv vinstavräkning vilket kräver en bra
projektkontroll som underlag till redovisningen. I takt med att bolaget växer och erhåller offerter på
större kontrakt har projektredovisningen utvecklats.
Koncernen och moderföretaget har beräknat uppskjuten skattefordran avseende sitt kvarvarande
taxerade skattemässiga underskott. Styrelsen finner det sannolikt att med beaktande av
koncernbidragsmöjligheter kunna utnyttja detta mot framtida överskott under de kommande
räkenskapsåren.
För andelar i dotterföretag görs bedömningar av tillgångens värde årligen utifrån dotterföretagens
resultat samt förväntade framtida utveckling. Förutom nedskrivning av från moderföretaget
lämnade aktieägartillskott har ingen nedskrivning bedömts nödvändig avseende det innevarande
året.
Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under
rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar
använts sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte tydligt framgår
från andra källor. Uppskattningar samt bedömningar ses över årligen.
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Not 4 Antal anställda och ledande befattningshavare
Medelantalet anställda
2021
Antal
anställda

2021
Varav
antal män

2020
Antal
anställda

2020
Varav
antal män

1
1

1
1

-

-

Dotterföretag
Sverige

31

29

29

28

Totalt dotterföretag
Koncernen totalt

31
32

29
30

29
29

28
28

Moderföretag
Sverige
Totalt moderföretaget

Fördelning ledande befattningshavare per
Koncern
Koncern
2021-12-31 2020-12-31
Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl VD
Totalt

Moderföretag
2021-12-31

Moderföretag
2020-12-31

1
-

2
-

1
-

2
-

3
2
6

2
2
6

3
1
5

2
4

Not 5 Skatt på årets resultat
2021

2020

Koncern
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Upplösning av latent skatt på obeskattade reserver
Skatt på årets resultat

-

-29 593
-29 593

Moderföretag
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

-

-

Skatt på årets resultat

-

-
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Avstämning årets skattekostnad
2021

2020

-4 353 541

93 207

-896 829
592 229
304 600
-

19 946
9 328
-29 593
319
-

-3 312 984

-580 920

-384
-

-

-

2021-12-31

2020-12-31

44 896 217
44 896 217

44 896 217
44 896 217

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar enligt plan

-30 167 128
-2 663 000

-27 504 128
-2 663 000

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

-32 830 128
12 066 089

-30 167 128
14 729 089

Koncernen
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt svensk skattesats 20,6 (21,4) %
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av upplösta obeskattade reserver
Aktiverade underskottsavdrag
Ej aktiverade underskottsavdrag
Summa
Årets redovisade skattekostnad
Moderföretaget
Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enligt svensk skattesats 20,6 (21,4)%
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Aktiverade underskottsavdrag
Ej aktiverade underskottsavdrag
Summa
Årets redovisade skattekostnad

580 920

Not 6 Goodwill
Koncern
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Av totalbeloppet avser allt koncernmässig förvärvsgoodwill. Avskrivningstiden på goodwill är tio (10)
år.
Styrelsen beslutade 2017 om en reviderad avskrivning avseende goodwill hänförlig till förvärvet av
Exalt-bolagen. Bedömningen var att såväl den historiska som den förvantade framtida lönsamheten
i den sammantagna verksamheten gav god grund för att ändra avskrivningstiden på goodwill från
fem (20%) till tio (10%) år.
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 000 058
690 969
-4 100 670
590 357

4 346 548

Ingående avskrivningar enligt plan
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivning enligt plan

-3 997 964
4 100 670
-120 377

-4 340 254
346 490
-4 200

-17 671
572 686

-3 997 964
2 094

Ingående anskaffningsvärde
-Avyttringar och utrangeringar

-

346 490
-346 490

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-

-

Ingående avskrivningar enligt plan
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

-

-346 490
346 490

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående planenligt restvärde

-

-

Koncern

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-346 490
4 000 058

Moderföretag

Not 8 Leasingavtal
Finansiella leasingavtal - leasetagare
Koncernen är leasetagare genom finansiella leasingavtal. Summan av årets kostnadsförda
leasingavgifter avseende finansiella leasingavtal uppgår i koncernen till 840 Tkr (855 Tkr) och i
moderföretaget till 0 Tkr (0 Tkr). Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara
finansiella leasingavtal förfaller enligt följande:
2021

2020

721 484
524 695
1 246 179

85 699
37 986
123 685

2021-12-31

2020-12-31

70 581 868
70 581 868

70 581 868
70 581 868

-34 241 482

-34 241 482

Koncern
Förfallotidpunkt:
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Summa

Not 9 Andelar i koncernföretag
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
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Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Företagets namn
Poweroptic Network Sweden AB
Org nr 556696-4200, säte Stockholm

-34 241 482
36 340 386

-34 241 482
36 340 386

Rösträtts- Bokfört värde Bokfört värde
andel
2021-12-31
2020-12-31
1
278 212
278 212

TeleDataFiber Installation Vara AB
Org nr 556610-2421, säte Stockholm

1

100 000

100 000

Exalt Network AB
Org nr 556873-0179, säte Sundbyberg

1

35 962 174

35 962 174

36 340 386

36 340 386

Not 10 Uppskjuten skatt
Koncernen
Ingående värde
Förändring uppskjuten skattefordran
Summa uppskjuten skattefordran

2021-12-31
10 231 354
10 231 354

2020-12-31
10 260 947
-29 593
10 231 354

Moderföretaget
Ingående värde
Summa uppskjuten skattefordran

2021-12-31
4 733 433
4 733 433

2020-12-31
4 733 433
4 733 433

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Koncernen har outnyttjade
underskottsavdrag uppgående till ca 49 368 Tkr (50 532 Tkr) vilka bedöms kunna utnyttjas mot
framtida skattepliktiga resultat. Koncernbidragsspärr finns mot Exaltbolagen fram till 31 december
2021. Ingen koncernbidragsspärr finns för koncernens negativa resultat 2017. Ingen
nuvärdesberäkning har skett av den uppskjutna skattefordran.
Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 20,6 % (21,4%).

Not 11 Långfristiga skulder
Koncern
Övriga skulder - Skuld till Förvaltor AB
Skulder till kreditinstitut

Moderföretag
Övriga skulder - Skuld till Förvaltor AB
Skulder till kreditinstitut

2021-12-31

2020-12-31

5 000 000
3 937 373
8 937 373

6 000 000
3 937 373
9 937 373

5 000 000
3 937 373

6 000 000
3 937 373

8 937 373

9 937 373

Koncernens utnyttjade checkräkningskredit uppgår till 0 kr (0 kr) och ingår i posten Kortfristiga
skulder till kreditinstitut. Limit avseende checkräkningskredit uppgår till 2 000 Tkr (2 000 Tkr).
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Not 12 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter
Koncernen
Företagsinteckningar
Moderföretaget
Företagsinteckningar
Pantsatta aktier i dotterföretag

2021-12-31

2020-12-31

3 000 000
3 000 000

5 650 000
5 650 000

1 000 000
35 962 174

1 000 000
35 962 174

36 962 174

36 962 174

2021-12-31

2020-12-31

Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Moderföretaget har ställt säkerhet i form av aktier och andelar i dotterföretag för lån från
kreditgivare.

Not 13 Upplysningar om närstående
Som framgår av not 11 har bolaget ett långfristigt lån till Förvaltor AB uppgående till 5 000 000 kr.
Dessutom finns en kortfristig lånedel uppgående till 1 000 000 kr. Förvaltor AB ägs av bolagets
störste ägare, Johan Stenman. Ränta har utgått under året uppgående till statslåneräntan per 30
november 2020 jämte ett tillägg på 1,5 %.
Det föreligger inte några andra utestående lån, garantier eller borgensförbindelser från Exalt till
förmån för styrelseledamöter eller ledande befattningshavare. Förutom vad som angivits ovan har
ingen av Exalts styrelseledamöter eller ledande befattningshavare haft någon direkt eller indirekt
delaktighet i avtal eller affärstransaktioner som är eller var ovanlig till sin karaktär eller med
avseende på villkor.

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen beaktar att situationen i Ukraina och effekterna på Rysslands ekonomi kan komma att
påverka bolaget indirekt men styrelsen kan i dagsläget inte bedöma storleken av detta. Bolaget har
inga direkta affärer med Rysslandsregionen men kan komma att påverkas i andra hand i leveranser
från leverantörer.
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