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ÅRSREDOVISNING
JANUARI - DECEMBER 2020, NEWTON NORDIC AB
Styrelsen och verkställande direktören i Newton Nordic AB, 556819-1984, får härmed avge
följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret januari - december 2020.

2020
KONCERNEN: JANUARI - DECEMBER 2020
Nettoomsättning: 10 133 (13 036) kSEK
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643 (-1 485) kSEK
Resultat efter skatt: -3 731 (-2 884) kSEK
Antal aktier vid periodens slut: 94 706 531 (57 561 935)
Resultat efter skatt per aktie: -0,04 (-0,05) SEK

OM NEWTON NORDIC
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som
utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och
supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av
rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. NEWTONsystemet används för direktsända TV-produktioner
världen över, inom sport, musik, underhållning och
evenemang.
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Bolaget har sitt säte i Linköping och är listat på
Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015.
Newton Nordic hette t.o.m augusti 2019 Intuitive Aerial.
Koncernen består av moderbolaget Newton Nordic AB,
värdepappersbolaget Newton Nordic Värdepapper AB
samt det amerikanska dotterbolaget Intuitive Aerial
Inc.
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PLUG IN. RELAX.
BROADCAST.
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VD HAR ORDET
Det är också glädjande att vårt fleråriga samarbete med
Defy i allt större utsträckning bär frukt. Genom dem har
ett nytt intressant segment öppnat upp sig, nämligen
fasta installationer i megakyrkor. Att detta segment
öppnar upp sig just nu, beror på att kyrkor försöker
nå ut till sina medlemmar med bra produktioner under
pandemin. Efter den första lyckade installationen i
Passion City Church i Atlanta har vi nu sålt NEWTONsystem till ytterligare tre amerikanska kyrkor.
Under året gjordes också den första fasta installationen
av ett NEWTON-system i nyhetsstudio. Tillsammans
med vår partner Spidercam installerade vår kund
Croatel ett 3d-vajersystem med NEWTON-huvud i en
tv-studio för HRT i Kroatien. Systemet används i flera
sändningar per dag för kameraåkningar samt skapande
av augmentet reality, med virtuellt pålagda kulisser
och grafik för nyhetsreportagen. Denna typ av fasta
installationer i nyhetsstudior, där man kan dra nytta
av nya tekniker som augmented reality och motion
control, är ytterligare en tillväxtmöjlighet för bolaget.
2020 kommer gå till historien som ett prövningens
år för hela den globala industrin. För vår bransch
har året varit extra besvärligt, då våra produkter
till största del används i live-sända evenemang
med stor publik. Dessa evenemang har till stor
del ställts in eller behövts göras om utan publik,
vilket har lett till stor osäkerhet i branschen och
minskad investeringsvilja hos våra kunder. Givet
dessa omständigheter är det ändå positivt vad vi i
Newton Nordic har åstadkommit under året. Med ett
EBITDA på -1,6 miljoner ligger vi i paritet med 2019
års EBITDA. Jag är också oerhört nöjd med att vi
med dessa förutsättningar lyckades genomföra den
största kapitalanskaffningen i företagets historia. Det
känns bra att det finns ett stort stöd från aktieägarna
att investera i vår pågående satsning och strategi
framåt.
Trots det utmanande marknadsläget på grund av
Corona, har vi under året haft försäljning till både nya
och befintliga kunder. Det visar att vi har en omtyckt
produkt med en stark position på marknaden som
befintliga kunder vill ha fler av och som trots osäkert
marknadsläge attraherar nya kunder. Det är dessutom
roligt att se att många av våra kunder har börjat
anpassa sig efter rådande omständigheter och visar på
fördelarna med bra tv-produktioner när det inte finns
möjlighet till stora publikevenemang.
Detta har vi bland annat sett flera exempel på i USA.
Som exempel kan nämnas det vajerkamerasystem med
NEWTON, som med hjälp av vår partner Defy Products
Inc., installerades på Seattle Mariners hemmaarena
för matcher i den amerikanska baseballigan MLB. Här
lyckades man skapa en bättre och mer dynamisk TVupplevelse, vilket uppmärksammades i både sportoch TV-branschen. I slutet av året levererade vi även
ett NEWTON-system till Trillion Plus Productions för
användning i ett antal livesända matcher i basketligan
NBA.
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Under hösten genomförde vi en företrädesemission
som tecknades till 141%, vilket gjorde att bolaget
kunde tillföras cirka 22 miljoner kronor efter
emissionskostnader genom fullt utnyttjande av den
överteckningsoption som fanns tillgänglig. Att våra
aktieägare känner en sådan tilltro till Newton Nordic
och dess framtida utveckling är oerhört sporrande för
oss som arbetar i bolaget när vi nu sätter fullt fokus
på att implementera den strategi som vi under senaste
året tagit fram.
Vi har visat att vi kan ta vårt nuvarande
produktsortiment till lönsamhet och vi ser att vi
genom att bredda vårt erbjudande till marknaden kan
generera ökad försäljning till befintligt kundsegment
såväl som attrahera nya typer av kunder. Vi genomför
nu en strategisk förflyttning från att enbart arbeta med
stabilisering av rörliga kameror till att kunna erbjuda
hela system av rörliga kameror. Genom detta får vi en
mer strategisk position på marknaden, ett ökat antal
potentiella kunder och storleken på varje affär kan öka
avsevärt.
Innevarande år är ett utvecklingsintensivt år, där vi
står välkapitaliserade att kunna investera ordentligt i
vårt framtida produkterbjudande. Vi genomför mycket
av den här utvecklingen tillsammans med kunder och
samarbetspartners. Detta gör att nya funktioner och
lösningar redan från början är validerade av åtminstone
en kund och successivt kan vävas in i helhetslösningarna.
Detta marknadsorienterade arbetssätt är vi vana vid
sedan tidigare och har egentligen alltid använts när
vi tagit fram nya produkter. Ett exempel från senaste
året är när vi i samarbete med vår kund Empire Media
tog fram en ny kontrollpanel, särskilt inriktad mot
marknaden för teleskopiska kamerakranar.
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Vi har sett en ökad aktivitet i marknaden, varför vi
valde att släppa korttidsarbetet från 12 oktober och
återgå till normal arbetstid. Detta har medfört att
försäljningen ökat en del i fjärde kvartalet jämfört med
det tredje. Vi räknar dock inte med att komma upp i
samma nivå som tidigare så länge Coronan hindrar
vår bransch från att köra för fullt. Vi planerar för att så
snart det blir möjligt åka ut i världen och träffa kunder
igen och om det bara är möjligt kommer vi delta på
de två stora mässorna IBC och NAB i höst. Jag tror att
när vi igen får möjlighet att visa upp våra produkter
på plats, finns goda möjligheter att återuppta den
tillväxtresa som påbörjats. Vi kommer kunna växa
geografiskt, från vår hemmamarknad Europa, till vår
tillväxtmarknad i USA och fortsätta bygga starkare
fästen i övriga världen såsom Ryssland, Mellanöstern
och Asien. Vi kommer få bättre möjligheter att visa
upp vår nya kontrollpanel och andra produkter för att
kunna adressera marknaden för kamerakranar.

Newton Nordic har idag en slimmad och väl inarbetad
organisation, som dagligen hanterar försäljning,
marknadsföring,
produktion,
support,
service,
administration och utveckling av våra produkter. För
att snabbare komma ut på marknaden, har vi påbörjat
rekryteringen av fler medarbetare till i första hand
utvecklingsorganisationen. Vi kommer successivt
öka på med mer resurser även inom försäljning
och produktion, för att ytterligare snabba upp vår
försäljningstillväxt.
Sammantaget är vi i en mycket bra position där vi
är välkapitaliserade, har en tillförlitlig och av kunder
världen över uppskattad produkt, har de flesta
nyckelkompetenser på plats och en väl utarbetad
strategi för tillväxt. Jag ser mycket fram emot att
tillsammans med övriga teamet ta Newton Nordic till
nästa nivå.

Linköping, 12 april 2021
Henrik Lewander, VD Newton Nordic AB

Permanent installation av NEWTON på rälssystem.
Passion Church.
Atlanta, USA.
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VERKSAMHETEN ÅRET 2020
OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Newton Nordics omsättning minskade med 2,9
MSEK jämfört med föregående år, till följd av den
pågående coronapandemin. Tack vare en fortsatt god
kostnadskontroll har resultatet endast minskat med 0,8
MSEK jämfört med föregående år.
» Nettoomsättningen uppgick till 10 133 (13 036) kSEK.
» Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA): -1 643
(-1 485) kSEK.
» Resultatet efter skatt uppgick till -3 731 (-2 884)
kSEK.

INVESTERINGAR
Under år 2020 uppgick bruttoinvesteringarna
i anläggningstillgångar till 1 602 (2 148) kSEK.
Av
investeringarna
utgörs
aktivering
av
utvecklingskostnader 1 566 (1 928) kSEK.

ANSTÄLLDA
Newton Nordic hade 10 (11) anställda vid utgången av
2020.

Vid bolagets extra bolagsstämma 2:a december 2019
beslutades att den andel av teckningsoptionerna som
var avsedda till styrelsen (1 000 000 st) får användas
till nyanställd och framtida personal i enlighet med de
tidigare beslutade riktlinjerna för tilldelning.

TO 7
I samband med företrädesemissionen i november
2020 emitterades totalt 37 144 596 teckningsoptioner
av serie TO7. Handeln med teckningsoptionerna på
Nasdaq First North Growth Market startade 1 december
2020.
» Teckningskursen för de aktier som kan tecknas
med stöd av teckningsoptioner av serie TO7
kommer att bestämmas på basis av den volymvägda
genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på
Nasdaq First North Growth Market från och med den
28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022 med en
rabatt om 30 procent. Teckningskursen ska dock inte
vara högre än 1,40 SEK per aktie och lägst motsvara
aktiens kvotvärde.
» Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1)
ny aktie under perioden 14 – 25 mars 2022.
ISIN-kod: SE0014990982

UTDELNING
BOLAGETS AKTIE
Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth
Market och handlas med kortnamnet NEWTON. Antal
aktier vid årets slut uppgick till 94 706 531 stycken,
vilket ger ett resultat per aktie på -0,04 SEK.
LEI-kod: 549300SNIB1B3WO7WY09
ISIN-kod: SE0006504353

OPTIONER
TO 6
Vid Bolagets årsstämma 14:e juni 2018 beslutades om
teckningsoption TO 6, ett incitamentsprogram till
personal och styrelse.
» En (1) teckningsoption TO 6 ger rätt att teckna en (1)
ny aktie i bolaget till en teckningskurs som uppgår till
0,56 kronor, inlösenperiod 1-15 oktober 2021.
» Personal och ledningsgrupp fulltecknade sina andelar
av TO 6, 1 800 000 teckningsoptioner.
» Styrelsen har beslutat att avstå från teckning av TO 6
eftersom det, i de delar vad avser att styrelsen deltar i
samma program som anställda och ledning, kan strida
mot god sed på aktiemarknaden.
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Styrelsen föreslår att
räkenskapsåret 2020.

ingen

utdelning

sker

för

FINANSIELL RAPPORTERING
Newton Nordic publicerar finansiell information
kvartalsvis. Efter andra och fjärde kvartalet
publiceras mer omfattande finansiell information med
resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys
(halvårsrapport respektive bokslutskommuniké).
Efter
första
och
tredje
kvartalet
publiceras
finansiell information i sammandrag i enklare
kvartalsredogörelser.
Skälet
till
att
publicera
kvartalsredogörelser
istället
för
fullständiga
kvartalsrapporter är att av kostnadsskäl begränsa den
administrativa bördan för bolaget.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER PERIODEN
» 13 mars 2020 meddelar Newton Nordic att man
har erhållit skriftlig order från Abu Dhabi Media
rörande upphandlingen som avgjordes i oktober
2019. Ordern har ett värde av 2 MSEK och innefattar
2 vajerkamerasystem med partnern Defy Products Inc.
» 26 mars meddelar Newton Nordic att man inför
korttidspermittering för samtliga anställda till följd av
Corona-krisen. Från 1 april arbetar alla i bolaget 40%
där staten står för den största kostnaden i enlighet
med regeringens förslag.
» 15 april hålls Newton Nordics årsstämma. Stämman
beslutade enligt valberedningens förslag om omval av
Pelle Hjortblad, Magnus Sundelin och Robin Kahlbom
samt nyval av Johanna Palmér. Pelle Hjortblad valdes
till styrelsens ordförande och som revisor valdes
Ernst & Young AB, med huvudansvarig revisor Carlos
Esterling.
» 26 juni meddelar Newton Nordic att bolaget levererat
och erhållit betalning för ordern från Abu Dhabi Media
om cirka 2 MSEK.
» 30 juni meddelar Newton Nordic att bolaget har
sålt ett NEWTON-system till sin första kund inom
den japanska TV-industrin och att detta beräknas öka
försäljningspotentialen i landet.
» 25 augusti meddelar Newton Nordic att bolagets
NEWTON-system används för första gången inom
amerikanska Major League Baseball, vilket förväntas
leda till en ökad efterfrågan inom amerikansk sport.
» 28 augusti meddelar Newton Nordic att bolaget från
och med 31 augusti ökar arbetstiden från 40% till 60% i
det Covid-19-relaterade korttidsarbetet.
» 14 september beslutar Newton Nordics styrelse,
villkorat
av
bolagsstämmans
efterföljande
godkännande, att genomföra en företrädesemission av
högst 28 780 967 units, ca 20,1 MSEK.
» 17 september meddelar Newton Nordic att bolaget
säkrat en order från sin första kund på den schweiziska
marknaden,
tjänstebolaget
RemoteCamSystems
GmbH.
Ordern
omfattar
två
NEWTON
S2
kamerastabiliseringssystem till ett värde om cirka
1 MSEK, samt en option att avropa ytterligare ett
NEWTON-system till ett värde av 0,5 MSEK. Leverans
kommer ske under första kvartalet 2021.
» 30 september lanserar Newton Nordic den nya
kontrollpanelen NEWTON C2 som ett steg i den
pågående satsningen mot att adressera marknaden för
teleskopiska kranar. En första order på uppgradering
till den nya kontrollpanelen har erhållits från norska
Empire Media AS.
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» 1 oktober håller Newton Nordic en extra bolagsstämma
på bolagets kontor i Linköping. Stämman beslutar att
godkänna styrelsens beslut från den 14 september
2020 om företrädesemission av units.
» 6 oktober offentliggör Newton Nordic ett
memorandum
med
anledning
av
Bolagets
företrädesemission av units, vars teckningstid inleds
den 12 oktober 2020.
» 8 oktober meddelar Newton Nordic att bolaget från
och med 12 oktober avslutar det Covid-19-relaterade
korttidsarbetet och att samtliga anställda går upp till
100% i arbetstid.
» 12 oktober publicerar Newton Nordic en ny
företagsfilm där VD Henrik Lewander berättar om
företagets verksamhet och planerna framöver att
bredda företagets erbjudande.
» 20 oktober meddelar Newton Nordic att bolagets
NEWTON-system för första gången har börjat
användas i permanent installation för sändning av
nyheter. Bolaget har tidigare meddelat att installationer
i nyhetsstudior potentiellt är en ny marknad för
bolagets teknik.
» 28 oktober erhåller styrelsen i Newton Nordic en
begäran från Capital Conquest AB (publ) att kalla till
en extra bolagsstämma för val av ny styrelse. Capital
Conquest innehar enligt egna uppgifter en andel om
lägst 10 procent av röster och kapital i Bolaget.
» 30 oktober meddelar Newton Nordic AB att
bolaget har slutfört den företrädesemission av units
som löpte med teckningsperiod 12 – 27 oktober
2020. Företrädesemissionen har övertecknats och
kommer tillföra Newton Nordic cirka 20,1 MSEK före
emissionskostnader. Därtill har styrelsen beslutat att
utnyttja möjligheten till en kompletterande riktad
unitemission som tillför Bolaget 4,2 MSEK före
emissionskostnader.
» 3 november meddelar Newton Nordic att Capital
Conquest AB (publ), som tidigare begärt extra
bolagstämma i Newton Nordic AB för val av ny styrelse,
har återkallat sin begäran.
» 5 november genomför Newton Nordic en riktad
kvittningsemission om 2 363 629 units till Formue
Nord Markedsneutral A/S, som var ensam garant i den
övertecknade företrädesemissionen. Teckningskursen i
denna ersättningsemission är 0,70 SEK per unit, vilket
motsvarar priset per unit i företrädesemissionen.
» 2 december meddelar Newton Nordic att bolagets
NEWTON-system för första gången har installerats
permanent i en megakyrka. NEWTON har installerarats
på ett rälssystem i Passion City Church i Atlanta, USA
i samarbete med Newton Nordics samarbetspartner
Defy Products Inc.
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» 4 december meddelar Newton Nordics att
valberedningen är utsedd inför bolagets årsstämma
2021. Valberedningen består av följande ledamöter:
Kenth Ericsson (ordförande för valberedningen) Leif
Erlandsson (Lars Svensson), Alexander Koistinen,
Glenn Renhult (Capital Conquest AB (publ)) och Pelle
Hjortblad (styrelsens ordförande).
» 17 december meddelar Newton Nordic att bolaget
påbörjar rekryteringar för exekvering av bolagets
nya strategi och initialt söks två nya medarbetare till
bolagets utvecklingsavdelning.
» 21 december meddelar Newton Nordic att bolaget har
erhållit en order av ett NEWTON-system inför starten
av den amerikanska basketligan NBA. Kunden Trillion
Plus Productions avser, tillsammans med väletablerade
Fletcher Group, bl.a. använda NEWTON-systemet på
räls i NBA-ligan som pågår mellan den 22 december
2020 och juli 2021.

EFTER PERIODEN
» 8 februari meddelar Newton Nordic att bolagets
produkter användes för kameraåkningar vid den
prestigefyllda halvtidsshowen under amerikanska
Super Bowl-finalen. En av Newton Nordics kunder,
det amerikanska tjänstebolaget RailCam Robotic
Systems, tillhandahöll fyra NEWTON-system till TVproduktionen.
» 4 mars meddelas att Newton Nordic har erhållit
en order från amerikanska Resonate Systems LLC
till ett värde av 1,2 MSEK. Ordern omfattar ett flertal
NEWTON-system som skall integreras med rälssystem
från Defy Products Inc i två olika amerikanska
megakyrkor. För Newton Nordic innebär beställningen
ett mindre utvecklingsprojekt tillsammans med Canon.

NEWTON på kamerabil.
NYC Marathon.
New York, USA.

NEWTON på teleskopiska torn/rälsar.
Super Bowl 2021.
Tampa, USA.
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FLERÅRSÖVERSIKT
KONCERNEN
Nettoomsättning, kSEK
Resultat efter finansiella poster, kSEK
Balansomslutning, kSEK
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie, SEK
Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK

2020
10 133
-3 731
31 004
10
88
-12
-14

2019
13 036
-2 884
13 705
11
64
-20
-33

2018
10 083
-6 025
18 059
13
65
-30
-51

2017
5 943
-12 440
20 727
14
63
-57
-95

2016
9 580
-8 846
12 497
12
31
-69
-232

94 706 531
63 752 701
-0.04
-0.06

57 561 935
57 561 935
-0.05
-0.05

57 561 935
39 018 227
-0.10
-0.15

35073581*
8 585 592
-0.35
-1.45

6 539 031
6 072 620
-1.35
-1.46

2020
9 765
-6 573
29 889
10
89
-22
-25

2019
11 819
-3 858
16 051
11
69
-23
-35

2018
9 598
-5 694
21 250
13
70
-24
-38

2017
5 728
-11 925
23 836
14
68
-46
-73

2016
9 131
-7 548
15 234
11
44
-48
-114

94 706 531
63 752 701
-0.07
-0.10

57 561 935
57 561 935
-0.07
-0.07

57 561 935 35 073 581*
39 018 227
8 585 592
-0.10
-0.35
-0.15
-1.45

6 539 031
6 072 620
-1.35
-1.46

* Inkl. aktier under registrering vid nyemission jan 2018.

MODERBOLAGET
Nettoomsättning, kSEK
Resultat efter finansiella poster, kSEK
Balansomslutning, kSEK
Antal anställda
Soliditet, %
Avkastning på totalt kapital, %
Avkastning på eget kapital, %
Antal aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier
Resultat per aktie, SEK
Resultat per genomsnittligt antal aktier, SEK

* Inkl aktier under registrering vid nyemission jan 2018

VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel för moderbolaget:
Belopp i SEK
Balanserad förlust
Överkursfond
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 4 755 473 SEK.
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-51 643 533
62 972 412
-6 573 406
4 755 473

NEWTON kontrollpanel.
Melodifestivalen 2021.
Stockholm, Sverige.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH
MARKNADSÖVERSIKT
NEWTON NORDIC I KORTHET
Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som
utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och
supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av
rörliga kameror inom TV- och filmindustrin. Newtonsystemet används för livesända prestigeproduktioner
världen över, inom sport, musik, underhållning och
evenemang.
Bolagets vision är att möjliggöra rörligt innehåll från
hela världen, med samma eller bättre upplevelse som
att vara där.

BOLAGETS NUVARANDE AFFÄR OCH
KUNDER
Bolagets Newton-system anses idag av många
kunder och användare vara ett av världens främsta
produktsystem för stabilisering och fjärrstyrning av
rörliga kameror. Kärnan i produktsystemet utgörs av
kamerahuvudet NEWTON S2 och kontrollpanelen
NEWTON C2. Utöver detta erbjuds kunderna tillbehör,
mjukvara och tjänster såsom utbildning, support och
underhåll.
Newton-systemet
köps
idag
i
huvudsak
in
av
tjänsteleverantörer
verksamma
inom
den
internationella TV- och filmindustrin. Kunderna
använder Newton-systemet för att öka användbarhet
och prestanda hos olika rörliga kameraplattformar
som till exempel teleskopiska kranar, rälsar eller vajrar.
Systemet används sedan som en helhet inom TV- och
filmproduktion.
Meritlistan för Newton-systemet kan göras lång, med
referenser från prestigeproduktioner som Eurovision
Song Contest, MTV Music Video Awards, Oscarsgalan,
American Idol och Champions League.

STRATEGISK FÖRFLYTTNING OCH
FRAMTIDA KUNDERBJUDANDE
Newton Nordic har under de senaste åren byggt en
stabil grund för tillväxt med validerade och efterfrågade
produkter på marknaden, ett välkänt internationellt
varumärke och gradvis ökade marknadsandelar. Med
denna grund på plats avser Bolaget genomföra en
strategisk förflyttning, från att vara leverantör av
delsystem till att bli en leverantör av helhetslösningar.
Den strategiska förflyttningen innebär både en ökning
av storleken på Bolagets befintliga affärer och en ökad
försäljningspotential genom ökat antal potentiella
kunder.
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Förflyttningen tar avstamp i kommersiella drivkrafter
som AR, automatisering och fjärrproduktion där
Bolaget under de senaste åren utvecklat teknik och
införskaffat betydande kunskap. I kombination med
Bolagets kärnteknik inom stabilisering och fjärrstyrning
kan en unik konkurrensposition på marknaden intas.

KÄRNTEKNIK
Tekniken bakom Newton Nordics produkter har tagits
fram genom flera års forskning, utveckling, testning och
anpassning av applicerande styr- och reglersystem för
TV- och filmindustrin. Resultatet är en robust, hållbar
och framtidssäker lösning som ger användarna både
ökad kreativ frihet och bättre produktionsekonomi
i användandet av rörliga kameror. Det avancerade
styr- och reglersystemet utgår från sensordata från
elektroniska gyron, accelerometrar och vinkelavläsare
och beräknar sedan rörelser och orientering med både
hög precision och låg avdrift. Med hög kännedom om
rörelse och orientering kan oönskade skakningar och
vibrationer kompenseras för i realtid, och en stabiliserad
bild uppnås utan förlorad bildupplösning. Men värdet
av hög precision och låg avdrift är också av yttersta
vikt för att kunna genomföra AR och automatisering.

KOMMERSIELLA DRIVKRAFTER
Augmented Reality
Med termen ”Augmented Reality”, ”AR”, eller “förstärkt
verklighet” menas att direktsänd video blandas med
fast eller interaktiv datorgrafik i realtid. Användningen
av AR i direktsändningar skapar nya möjligheter till
att tillföra produktionsvärde till sändningen samtidigt
som publiken får tydlig och meningsfull information
till exempel genom fiktiva studiomiljöer, resultat- och
spelarinformation eller reklam.
Newton Nordic har utvecklat stöd för AR, vilket
implementerats och validerats i samarbete med
vajerkamerakoncernen Spidercam GmbH. Newton
Nordics styr- och reglersystem har hög precision
och låg avdrift vilket är avgörande för framgångsrik
användning inom AR.

Automatisering
Med termen ”automatisering” menas att inspelning
eller sändning sker med hjälp av självstyrande kameror.
Dessa programmeras för att känna igen ett visst objekt
eller följa inprogrammerat rörelsemönster utan styrning
av mänsklig operatör. Automatisering innebär att
kostnaderna minskas genom lägre personalkostnader,
men också att högre precision i gällande repeterbara
rörelser kan erhållas.
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Newton Nordics styr- och reglersystem har hög
precision och låg avdrift, vilket är avgörande för
att kunna styra mot ett givet mål eller följa ett visst
inprogrammerat rörelsemönster.

Fjärrproduktion
Med termen ”fjärrproduktion” menas direktsändning
där produktionen fjärrstyrs över internet, från en
annan plats än där evenemanget äger rum. Ljud- och
videoströmmarna överförs till en centraliserad studio,
från vilken kameror och utrustning på plats fjärrstyrs.
Fjärrproduktionen innebär att kostnaderna minskas
(färre överföringar, lättare teknik för besättningen
som reser och enklare installation) samtidigt som höga
kvalitetsstandarder bibehålls.
Newton Nordics teknik är IP-baserad och stödjer
fjärrstyrning över internet och lokala nätverk.

PARTNERSKAP
Bolaget har etablerat internationella samarbeten
med andra leverantörer inom branschen genom vilka
man typiskt bedriver marknadsföring eller utveckling
tillsammans med. Exempel på sådana bolag är
vajerkamerakoncernen Spidercam GmbH samt det
amerikanska teknikbolaget Defy Products.

ORGANISATION
Styrelsen för Newton Nordic har sedan verksamheten
inleddes strävat efter att Bolaget ska ha en
kostnadseffektiv
organisation.
För
närvarande
uppgår antalet anställda till tio personer. Teamet
innehar
spetskompetens
inom
specialområden
såsom elektronikdesign, reglerteknik, datorgrafik och
mjukvaruutveckling, maskin- och konstruktionsteknik
samt affärs- och verksamhetsutveckling.

MARKNADSÖVERSIKT
Newton Nordics produkter befinner sig på två
marknader, dels på marknaden för gyro-stabiliserade
kameror, dels på marknaden för rörliga kamerasystem.
Newton Nordics produkter bygger på egenutvecklad
teknik för gyro-stabilisering och fjärrstyrning av
kameror. Enligt Industry Research ”Gyro Cameras
Industry 2020 Global Market Research Report” uppgår
marknaden för gyro-stabiliserade kameror till cirka 16
miljarder SEK (1,78 miljarder USD) och förväntas växa
med över 25 procent årligen fram till 2026.
Newton Nordic tar sig, i och med sin strategiska
förflyttning, in på marknaden för rörliga kamerasystem.
Rapporter över denna specifika marknad finns inte
att tillgå, men kan beskrivas som ett premiumsegment inom marknaden för PTZ kameror. Enligt
360ResearchReports ”Global PTZ Cameras Market
Research Report” uppgår den globala marknaden till
cirka 10 miljarder SEK (1,17 miljarder USD) och förväntas
växa med cirka 14 procent årligen fram till 2026.
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Enligt Bolagets egna beräkningar uppgår den för
Bolaget adresserbara marknaden till cirka 1,5 miljarder
SEK.

Rörliga kamerasystem inom TV-produktion
Ett rörligt kamerasystem består övergripande av
en videokamera med objektiv, ett kamerahuvud
med fjärrkontroll och en rigg/åkvagn som möjliggör
förflyttning av kamerahuvudet i upp till tre dimensioner.
Utöver detta behövs ett system för videoöverföring.
Om produktionen ska kunna genomföras med AR
eller automatisering av rörelser behöver systemet ha
kännedom om videokameras position, orientering samt
objektivets inställning i realtid. Detta för med sig att
rörliga kamerasystem ofta består av en kombination av
produkter från olika leverantörer.
Dagens marknadsaktörer inom rörliga kamerasystem
Det finns tre huvudkategorier av leverantörer som
tillhandahåller rörliga kamerasystem till marknaden:

Systemintegratörer
Dessa aktörer kombinerar och återförsäljer olika
leverantörers produkter till slutkunden. De har ofta
begränsad tillgång till mjukvaran i produkterna, vilket
gör att integrationen är centrerad kring hårdvara.
Funktioner som AR kräver externa system, vilket driver
kostnader. Automatisering av produkter är idag inte
möjlig då det saknas system på marknaden för att
sammankoppla olika produkters mjukvara.

Tillverkare av rörliga riggar/åkvagnar
Aktörerna tillhandahåller system som rälsar, höj- och
sänkbara torn, fasta eller teleskopiska kamerakranar
eller vajersystem. Aktörerna har fokus på hårdvara
och mekaniska system och saknar idag egen etablerad
stabiliseringsteknik.

Tillverkare av icke-stabiliserade rörliga kamerasystem
Aktörer som idag levererar integrerade rörliga
kamerasystem utgörs av större aktörer som genom
förvärv av mindre bolag har införskaffat teknik inom
rörliga kamerasystem. Dessa bolag fokuserar idag
på att leverera fasta installationer i en kontrollerad
miljö som nyhetsstudior och saknar egen teknik inom
kamerastabilisering.

Newton Nordics unika position
Newton Nordic har möjlighet att inta en unik position på
marknaden genom befintlig teknik för automatisering
och fjärrstyrning. Bolaget avser, att utifrån befintliga
partnerskap och utveckling av nya, kompletterande
produkter, erbjuda helhetslösningar inom rörliga
kamerasystem. Bolagets teknik för stabilisering
och fjärrstyrning, samt det mjukvarucentriska
angreppssättet
skapar
konkurrensfördelar
inom
bland annat data-drivna områden som AR och
automatisering.
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FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH
OSÄKERHETSFAKTORER
Bolagets kunder verkar i TV- och broadcast-branschen.
Den rådande Covid-19-pandemin har medfört att många
publikevenemang har ställts in under 2020, vilket
resulterat i minskad försäljning för bolaget. Tidigare
marknadstrender såsom användning av fjärrstyrda
kameror och produktion av innehåll för sändning över
internet, har däremot accelererats. Utvecklingen följs
noga och ledningen följer upp nyckeltal för att snabbt
kunna anpassa bolaget till en minskad köpkraft hos
kunderna i det korta perspektivet. Innan Covid-19pandemin ökade omsättningen årligen, och det finns
anledning att tro att denna trend fortsätter i takt med
att TV- och broadcast-branschen anpassar sig till de
nya restriktionerna i och med den pågående pandemin.

Bolaget har antagit en förnyad strategi och vision
för 2025 med breddning mot helhetslösningar.
Målsättningen är att inta en mer strategisk position
närmare slutanvändaren och avsevärt öka den
adresserbara
marknaden.
Nyemissionen
som
genomfördes under 2020 tillförde cirka 22 MSEK
efter emissionskostnader och bolaget är därmed
välkapitaliserat för att genomföra denna satsning.

Bolaget har fortsatt att ta marknadsandelar på
den nordamerikanska marknaden och har levererat
produkter till Mellanöstern och Ryssland. Med
produkter representerade i dessa regioner förväntas
fler affärsmöjligheter öppnas till fler aktörer.
Sammantaget bedöms bolagets försäljning öka i takt
med att film- och TV-branschen anpassar sig till de nya
restriktionerna i och med den pågående pandemin.

Företaget är beroende av tredjepartskomponenter.
Störningar i leveranser av dessa komponenter kan
påverka såväl leveransförmåga som utvecklingsprojekt.

Newton Nordic utvecklar och tillverkar högteknologiska
produkter, som kräver tillgång till kompetent
arbetskraft. Om företaget misslyckas att rekrytera
kvalificerad personal i rätt tid föreligger risk för
leveransförseningar och försenade produktlanseringar.

Newton Nordic har till största del intäkter i euro och
dollar, medan en övervägande del av kostnaderna
är i svenska kronor. Fluktuationer i dessa valutor kan
påverka bolagets resultat.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Newton
Nordic
har
framgångsrikt
utvecklat
en stabiliseringsteknologi som med hjälp av
orienteringsalgoritmer skapar möjlighet till mycket
precisa kamerarörelser. Det är denna teknologi
som är den huvudsakliga inriktningen för bolagets
forskningsarbete. Utifrån denna teknologi utvecklas
produkter och tillbehör för att möta marknadens krav
och önskemål.
Bolaget har under året fortsatt att utveckla produkten
för kranmarknaden genom tillbehör och en ny
kontrollpanel för styrning av produkten. En lyckad
etablering inom detta segment skulle innebära en
dubblerad försäljningspotential för våra produkter.
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Bolaget har initierat förstudier inför utvecklingen
av helhetslösningar. Därtill har Bolaget har fortsatt
utvecklingen av Augmented Reality (AR) i syfte att
kommersialisera och göra funktionen tillgänglig som
tillval för nya och befintliga kunder.
Uppskattningsvis lägger våra utvecklare drygt
hälften av sin arbetstid på utvecklingsprojekt och
av de totala rörelsekostnaderna står forsknings- och
utvecklingsarbetet för ca. 9 %.
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AKTIEN
Newton Nordic AB, med organisationsnummer
556819-1984, är ett publikt svenskt aktiebolag och
bedriver sin verksamhet enligt denna associationsform,
vilket
regleras
av
aktiebolagslagen.
Bolaget
bildades år 2010 och har sitt säte i Linköping.

ANSLUTNING TILL EUROCLEAR
Bolaget har avstämningsförbehåll i bolagsordningen,
vilket innebär att Bolagets aktier ska vara registrerade
i ett avstämningsregister enligt Lag (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument. Bolaget och
dess aktier är anslutna till VP-systemet med Euroclear
(tidigare VPC) som central värdepappersförvaltare och
clearingorganisation. Aktieägarna erhåller inte några
fysiska aktiebrev, utan transaktioner med aktierna sker
på elektronisk väg, genom registrering i VP-systemet
av behöriga banker och andra värdepappersinstitut.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL
Aktierna i Newton Nordic är denominerade i svenska
kronor och har emitterats i enlighet med svensk rätt,
och ägarnas rättigheter förknippade med aktierna
kan endast ändras i enlighet med de förfaranden som
anges i Aktiebolagslagen (2005:551).
Newton Nordic har totalt 94 706 531 aktier. Samtliga
aktier har lika rätt till Bolagets tillgångar, vinst,
utdelning och eventuellt överskott vid likvidation.
Totalt uppgår aktiekapitalet till 17 047 176 kronor.
Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning, vilken
antogs på bolagsstämman den 15 april 2020, får antalet
aktier i Bolaget uppgå till lägst 50 000 000 st och till
högst 200 000 000 st.
Aktiekapitalet får uppgå till lägst 9 000 000 kronor
och till högst 36 000 000 kronor.

AKTIENS UTVECKLING
Newton Nordics aktie är sedan den 13 januari 2015
listad på Nasdaq First North Growth Market med
kortnamn (”ticker”) NEWTON. Handelsposten är 1 aktie.
Uhar omsättningen uppgått till i genomsnitt 2 560 937
aktier per handelsdag med en genomsnittskurs på 0,93
kronor, vilket motsvarar en daglig omsättning på 2 372
795 kronor (252 handelsdagar).

AKTIEÄGARE
Namn
Futur Pension
Capital Conquest AB
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
Kenth Ericson Management Consulting
Formue Nord Markedsneutral AS
Svensson, Lars
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
Stömne, Göran
Staaf, Jonatan
Övriga ägare (3 784 st)
Summa
Ägarförteckning per den 30 december 2020.
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Antal aktier
13 194 282
10 909 769
5 861 391
2 250 000
1 660 528
1 095 624
834 308
707 500
591 322
550 000
57 051 807
94 706 531

Andel
13,9 %
11,5 %
6,2 %
2,4 %
1,8 %
1,2 %
0,9 %
0,8 %
0,6 %
0,6 %
60,1 %
100%

Newton Nordics kund RailCam Robotic Systems.
Super Bowl 2021.
Tampa, USA.

NEWTON på teleskopisk kran.
Inspelning för TV på Dramaten 2020.
Stockholm, Sverige.
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FINANSIELL
RAPPORTERING
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Belopp i kSEK
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m.m.
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Not

2020

2019

2018

2

10 133
0

13 036
-170

10 083
-410

3

1 567
1 112
12 812

1 928
0
14 795

1 469
18
11 160

4, 5
6

-3 597
-3 107
-7 672
-1 546

-3 922
-3 950
-8 382
-1 305

-3 374
-4 319
-8 158
-1 401

-79
-16 001

-24
-17 584

0
-17 252

-3 189

-2 789

-6 092

2
-544
-542

110
-203
-94

594
-527
67

-3 731

-2 883

-6 025

-3 731
0
-3 731

-2 883
0
-2 883

-6 025
0
-6 025

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

7
8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Not

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

10

4 966

4 777

4 001

11

384

517

410

14

264
5 614

96
5 389

131
4 543

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantör

3 863
384
268

2 885
614
146

2 759
572
502

Fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppluna intäkter

1 949
344
203

375
177
197

417
204
224

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

18 379
25 390

3 922
8 316

8 837
13 516

SUMMA TILLGÅNGAR

31 004

13 705

18 059

Belopp i kSEK
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kSEK
EGET KAPITAL
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital

Not

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

16

17 047
62 972

10 361
47 419

10 361
47 422

-52 511
27 508

-49 062
8 718

-46 056
11 727

19

0

0

271

20

77

2 022

2 177

155
1 055
121
496
1 592
3 496

711
509
0
664
1 081
4 987

1 266
482
0
826
1 310
6 332

31 004

13 705

18 059

Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
SKULDER
Avsättningar
Garantiskulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditintitut
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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47 422
-3*

428

Totalt eget kapital

10 361
0

Balanserat resultat
inkl. årets resultat

Övrigt tillskjutet
kapital

Belopp i kSEK
Belopp vid ingången av 2019
Nyemission samt TO4 & TO5
Personaloptionsprogram TO6
Valutakursdifferens vid omräkning av utländska
dotterbolag
Årets resultat
Belopp vid utgången av 2019

Aktiekapital

2019

Valutakursdifferenser

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL

-46 484

11 727
-3
1
-123

1
-123

10 361

47 419

305

-2 884
-49 367

-2 884
8 718

10 361

47 419

305

Nyemission

6 686

17 660

Belopp i kSEK

Kostnader hänförliga till nyemission

8 718
24 346
-2 107

282

Årets resultat

21

-49 367

-2 107

Valutakursdifferens vid omräkning av utländska
dotterbolag
Belopp vid utgången av 2020

Totalt eget kapital

Valutakursdifferenser

Belopp vid ingången av 2020

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

2020

Balanserat resultat inkl.
årets resultat

* Kostnaderna härrör TO5 där växling av teckningsoptionerna skedde vid årsskiftet 2018/2019.

17 047
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62 972

587

282
-3 731

-3 731

-53 098

27 508

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i kSEK

Not

2020

2019

2018

23

-3 189
1 629

-2 790
917

-6 092
1 783

2

110

594

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.
Erhållen ränta
Erlagd ränta

-211

-203

-527

-103

0

0

-1 872

-1 966

-4 243

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga fordringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-954
-1 634
566
555
-173
-3 512

188
42
-391
27
55
-2 045

-59
-324
-100
-35
-77
-4 840

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 567
-36
-167
-1 770

-1 928
-262
34
-2 156

-1 469
-73
-19
-1 562

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22 239
-2 500
19 739

-3
-711
-713

11 683
-1 266
10 416

Periodens kassaflöde

14 457

-4 915

4 014

Likvida medel
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut

3 922
18 379

8 837
3 922

4 823
8 837

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
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NEWTON på teleskopiskt rälssystem.
Melodifestivalen 2021.
Stockholm, Sverige.
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
Belopp i kSEK
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

Not

2020

2019

2018

2

9 765
0

11 819
-170

9 598
-410

3

1 567
1 112
12 444

1 928
0
13 578

1 469
18
10 676

4, 5
6

-3 597
-2 817
-7 672
-1 546

-3 922
-3 707
-8 382
-1 305

-3 374
-3 627
-8 158
-1 278

-79
-15 711

-24
-17 341

0
-16 436

-3 267

-3 764

-5 761

-2 801
43
-548
-3 306

0
110
-203
-94

0
594
-527
67

-6 573

-3 858

-5 694

-6 573
0
-6 573

-3 858
0
-3 858

-5 694
0
-5 694

RÖRELSERESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

24
7
8

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Not

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

10

4 966

4 777

4 001

11

384

517

410

12
13
14

101
0
264
5 715

121
3 338
96
8 848

120
3 565
131
8 228

3 863
384
268

2 885
614
146

2 759
572
502

1 106
3
344
203

0
0
177
197

401
0
204
224

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

18 003
24 174

3 183
7 203

8 359
13 022

SUMMA TILLGÅNGAR

29 889

16 051

21 250

Belopp i kSEK
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och färdiga produkter
Färdiga varor och handelsvaror
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och uppluna intäkter
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Belopp i kSEK
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingskostnader
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat
Summa eget kapital

Not

2020-12-31

2019-12-31

2018-12-31

16

17 047
4 966

10 361
4 501

10 361
3 336

62 972
-51 643
-6 573
26 769

47 419
-47 320
-3 858
11 103

47 422
-40 462
-5 694
14 963

19

0

0

271

20

77

2 022

2 177

155
31
1 055
121
466
1 215
3 120

711
121
517
214
226
1 137
4 948

1 266
233
475
281
275
1 310
6 287

29 889

16 051

21 250

17

SKULDER
Avsättningar
Garantiskulder
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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27

Totalt kapital

-40 462

-5 694

14 963
-3
1
0
0

5 694
-3 858
-3 858

0
-3 858
11 103

1
-1 928
763

1 928
-763

-5 694

4 501

47 419
17 660
-2 107

1 535
-1 070

17 047

4 966
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62 972

-47 320

Totalt kapital

Fond för
utvecklingskostnader

Aktiekapital
10 361
6 686

47 419

Årets resultat

4 501

Balanserat resultat

10 361

2020

Belopp i kSEK
Belopp vid ingången av 2020
Nyemission
Kostnader hänförliga till nyemission
Årets aktiverade utvecklingskostnader
Årets avskrivna utvecklingskostnader
Disposition enligt beslut av årets årsstämma
Årets resultat
Belopp vid utgången av 2020

47 422
-3

Årets resultat

3 336

Balanserat resultat

10 361
0

Övrigt tillskjutet kapital

Disposition enligt beslut av årets årsstämma
Årets resultat
Belopp vid utgången av 2019

Aktiekapital

Belopp i kSEK
Belopp vid ingången av 2019
Nyemission TO5
Personaloptionsprogram TO6
Årets aktiverade utvecklingskostnader
Årets avskrivna utvecklingskostnader

Fond för
utvecklingskostnader

2019

Övrigt tillskjutet kapital

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV
EGET KAPITAL

-47 320

-3 858

11 103
24 346
-2 107
0
0
0
-6 573
26 769

0
-1 535
1 070
-3 858
-51 643

3 858
-6 573
-6 573

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
2020

2019

2018

-3 267
1 629
43
-186
-103
-1 884

-3 764
1 037
110
-203
0
-2 821

-5 761
1 469
594
-527
0
-4 225

-870
-1 106
238
538
-235
-3 319

188
372
-392
34
311
-2 308

-76
-795
-144
-35
83
-5 192

-1 567
-36
3
-1 600

-1 928
-262
36
-2 154

-1 469
-73
-15
-1 558

Nyemission
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22 239
-2 500
19 739

-3
-711
-713

11 683
-1 266
10 417

Årets kassaflöde

14 820

-5 176

3 667

Likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

3 183
18 003

8 359
3 183

4 692
8 359

Belopp i kSEK
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not
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Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga fordringar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
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NEWTON på teleskopiskt torn.
Super Bowl 2021.
Tampa, USA.
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NOTER
NOT 1 - REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER
Årsredovisningen
och
koncernredovisningen
är
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört
med föregående år.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har
omräknats till balansdagens kurs. Kursdifferenser
på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i
rörelseresultatet, medan differenser på finansiella
fordringar och skulder redovisas bland finansiella
poster.

INTÄKTSREDOVISNING
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska
fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten
som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som
är förknippade med ägandet av varan har överförts
från företaget till köparen.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förenat med krav
på framtida prestation intäktsredovisas när villkoren
för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag
som är förenat med krav på framtida prestation
intäktsredovisas när prestationen utförts. Erhållna
bidrag där alla villkor ännu inte är uppfyllda redovisas i
posten Övriga skulder.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget
direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller
på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella
och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar.
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.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna
fordringar
och
skulder
samt
transaktioner
mellan
koncernföretag
liksom
orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade
förluster elimineras också såvida inte transaktionen
motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av intern
nettoomsättning samt internvinst under räkenskapsåret
har elimineras i koncernresultaträkningen.
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt
dagskursmetoden. Samtliga poster i resultaträkningen
har
omräknats
till
genomsnittskurs
medan
samtliga poster i balansräkningen är omräknade till
balansdagskurs.

EGET KAPITAL
I moderbolaget delas eget kapital in i bundet och fritt
kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

FORSKNING OCH UTVECKLING
KONCERNREDOVISNING
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen
har
upprättats
enligt
förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade
verksamheters identifierbara tillgångar och skulder
redovisas till marknadsvärde enligt upprättad
förvärvsanalys.
Överstiger
verksamhetens
anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av
de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen
redovisas skillnaden som goodwill. Förvärvstidpunkten
är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet
erhålls.

Immateriella
anläggningstillgångar
redovisas
till
anskaffningsvärde
minskat
med
ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I redovisningen
tillämpas aktiveringsmodellen för internt upparbetade
immateriella tillgångar. Avskrivningar görs linjärt över
den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för
internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
uppgår till fem år. Per balansdagen prövas
nedskrivningsbehovet
för
samtliga
immateriella
anläggningstillgångar. Om det finns indikationer på att
en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde
skrivs tillgången ned till det lägre värdet.

Förändring av koncernens sammansättning
Koncernens sammansättning är oförändrad jämfört
med föregående år.
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MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella
anläggningstillgångar
redovisas
till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan
hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande
utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens
värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande
reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid
avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När
tillgångarnas
avskrivningsbara
belopp
fastställs,
beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för alla typer av
materiella tillgångar. Avskrivningstiden för materiella
anläggningstillgångar uppgår till fem år.

AVSKRIVNINGSPRINCIPER FÖR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknande
livslängd.
Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid
hänsyn tagits till innehavstiden för under året
förvärvade och avyttrade tillgångar.
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar
och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas
som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i
obeskattade reserver.

Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 		

% per år
20
20

FINANSIELLA INSTRUMENT
Finansiella instrument redovisas i enlighet med
reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker
utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som
redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar
och
övriga
fordringar,
leverantörsskulder
och
låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen
när företaget blir part i instrumentets avtalsmässiga
villkor.
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet
har löpt ut eller överförts och företaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade
med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller
på annat sätt upphört.
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Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än 12
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder
och
leverantörsskulder
redovisas
initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten
periodiseras
mellanskillnaden
som räntekostnad över lånets löptid med hjälp
av
instrumentets
effektivränta.
Härigenom
överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade
beloppet och det belopp som ska återbetalas.
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas
och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en
reglering med ett nettobelopp avses ske eller då
en samtida avyttring av tillgången och reglering av
skulden avses ske.
Andelar i dotterföretag
I moderbolaget redovisas andelar i dotterföretag
till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar.
I
anskaffningsvärdet
ingår
köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till
anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer
på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna.
Nedskrivning
sker
om
värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.

LEASING - LEASINGTAGARE
Samtliga
leasingavtal,
såväl
finansiella
som
operationella, redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden. Finansiella leasingavtal
saknas i koncernen.

VARULAGER
Varulagret
är
upptaget
till
det
lägsta
av
anskaffningsvärdet
enligt
först
införst
utprincipen, respektive verkligt värde. Därvid har
inkuransrisk beaktats. I egentillverkade halv- och
helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta
tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn
inte tagits till kapacitetsutnyttjande och indirekta
tillverkningskostnader.
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SKATT

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen. Fordringar och
skulder nettoredovisas endast när det finns en legal
rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i
uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte
skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion
som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall
redovisas även skatteeffekten i eget kapital. Uppskjuten
skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra
framtida skattemässiga
avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt
att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön,
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro,
och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som
en kostnad och en skuld då det finns en legal eller
informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

AVSÄTTNINGAR

Kassaflödesanalysen
upprättas
enligt
indirekt
metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som
likvida medel klassificerar företaget kassa och bank.

Som avsättning har redovisats förpliktelser, såsom
garantireparationer, gentemot tredje man som är
hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår
och som på balansdagen antingen är säkra eller
sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till
den tidpunkt då de ska infrias.

Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensioner,
där företaget betalar fastställda avgifter till ett
annat företag och har inte någon legal eller informell
förpliktelse att betala något ytterligare även om
det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
Företagets resultat belastas för kostnader i takt med
att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförts.

KASSAFLÖDESANALYS

DEFINITIONER
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade
sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

kostnader,

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men
före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Antal anställda
Antal anställda vid periodens utgång.
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Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Avkastning på totalt kapital (%)
Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av
balansomslutningen.
Avkastning på eget kapital (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver
med avdrag för uppskjuten skatt).

NEWTON NORDIC AB, ÅRSREDOVISNING JANUARI - DECEMBER 2020

NOT 2 - NETTOOMSÄTTNING
KONCERNEN
Belopp i kSEK

2020

2019

Europa
Nordamerika
Övriga världen
Totalt

5 535
1 197
3 401
10 133

7 859
4 142
1 035
13 036

Belopp i kSEK

2020

2019

Europa
Nordamerika
Övriga världen
Totalt

5 535
829
3 401
9 765

7 859
2 925
1 035
11 819

2020

2019

175
175

0
0

75
75

308
308

MODERBOLAGET

NOT 3 - OFFENTLIGA BIDRAG
MODERBOLAGET OCH KONCERNEN
I posten ”Övriga rörelseintäkter” ingår offentliga bidrag med 1 056 kSEK (0 kSEK).

NOT 4 - ERSÄTTNINGAR TILL REVISOR
Kostnadsförd ersättning uppgår till:
Belopp i kSEK
EY
Revisionsuppdrag
Totalt
PWC
Revisionsuppdrag
Totalt
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NOT 5 - OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
Företaget leasar fordon och kontorsutrustning enligt ett antal operationella leasingavtal. Leasingavgifterna
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Företaget hyr också kontorslokaler.
Framtida minimileaseavgifter inklusive lokalhyra är enligt följande:
Belopp i kSEK

Inom 1 år

2-5 år

Efter 5 år

Summa

330
350

360
700

0
0

690
1 050

31 december 2020
31 december 2019

Leasingkostnaderna under rapportperioden uppgick till 321 tkr (2019: 436 kSEK) inklusive lokalhyra.

NEWTON på kamerabil.
Diverse löptävlingar 2020.
USA.
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NOT 6 - ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
KONCERNEN
Medelantalet anställda per land
Sverige (varav män)
Totalt

2020
10 (9)
10

2019
11 (10)
11

2020
10 (9)
10

2019
11 (10)
11

Belopp i kSEK

2020

2019

Löner och ersättningar -styrelse och vd
Henrik Lewander
Per Hjortblad
Magnus Sundelin
Robin Kahlbom
Henrik Stangel
Helena Sandermark
Oscar Öberg
Johanna Palmér

1 893
811
141
70
801
0
0
23
47

1 213
0
159
79
822
47
39
67
0

Löner och ersättningar -övriga anställda
Totalt löner och ersättningar

3 563
5 456

4 653
5 866

Pensionskostnader - styrelse och vd
Henrik Lewander
Robin Kahlbom

269
137
132

129
0
129

Pensionskostnader - övriga anställda
Övriga sociala avgifter
Totalt sociala avgifter

201
1 481
1 951

328
1 765
2 222

110

0

MODERBOLAGET
Medelantalet anställda per land
Sverige (varav män)
Totalt

MODERBOLAGET OCH KONCERNEN

Utöver angivna lönekostnader ovan har tantiem utbetalats till:
vd

Bolaget har ingått ett avtal med vd som innebär att vd vid uppsägning från företagets sida erhåller ett belopp
uppgående till 6 månadslöner.
Antal ledamöter i styrelsen
Män
Kvinnor
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2020
3
1

2019
4
0

NOT 7 - RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN
Belopp i kSEK
Övriga ränteintäkter
Totalt

2020
2
2

2019
110
110

2020
43 (41)
43 (41)

2019
110 (0)
110 (0)

MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Övriga ränteintäkter (varav koncernintern del)
Totalt

NOT 8 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN
Belopp i kSEK
Övriga räntekostnader
Totalt

2020
-544
-544

2019
-203
-203

2020
-548 (0)
-548 (0)

2019
-203 (0)
-203 (0)

MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Övriga räntekostnader (varav koncernintern del)
Totalt
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NOT 9 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räkenskapsåret och förhållandet mellan förväntad
skattekostnad baserat på svensk effektiv skattesats på 21,4 % (2019: 21.4 %) och redovisad skattekostnad i
resultatet är enligt följande:

KONCERNEN

MODERFÖRETAGET

Belopp i kSEK

2020

2019

2020

2019

Resultat före skatt

-3 731

-2 884

-6 573

-3 858

798
-3
-795
0

617
-9
-608
0

1 407
-602
-805
0

826
-9
-817
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0%

0%

0%

0%

Skatt enligt gällande skattesats, 21.4%
Ej avdragsgilla kostnader
Årets underskottsavdrag som inte redovisas som tillgång
Redovisad skatt i resultaträkningen
Skattekostnaden består av följande komponenter:
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Redovisad skatt i resultaträkningen
Genomsnittlig skattesats uppgår till

NOT 10 - BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE ARBETEN
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
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2020-12-31

2019-12-31

11 118
1 566
12 684

9 190
1 928
11 118

-6 341
-1 377
-7 718
4 966

-5 189
-1 152
-6 341
4 777

NEWTON på Spidercam.
Indiska cricketligan IPL 2020.
Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten.

NEWTON på teleskopiskt biltorn.
Diverse golftävlingar 2020.
Schweiz.
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NOT 11 - INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangeringar
Omräkningsdifferens
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

854
36
0
0
890

601
262
-9
0
854

-337
0
-169
-506
384

-190
3
-150
-337
517

2020-12-31

2019-12-31

854
36
0
890

600
262
-8
854

-337
0
-169
-506
384

-190
3
-150
-337
517

2020-12-31

2019-12-31

121
0
-20
101

120
0
1
121

MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljning/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljning/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

NOT 12 - ANDELAR I KONCERNBOLAG
MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Omräkningsdifferens
Nedskrivning
Utgående redovisat värde

Namn
Intuitive Aerial Inc
Newton Nordic Värdepapper AB
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Org.nr
47-3376284
559034-7257

Säte
Delaware
Linköping
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Ägarandel
(%)
100
100

Eget
kapital i
kSEK
-1 613
29

Resultat
kSEK
46
-5

Bokfört
värde
71
30

NOT 13 - FORDRINGAR HOS KONCERNBOLAG
MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Omräkningsdifferens
Omklassificering av kundfordringar Intuitive Aerial Inc.
Amorteringar, avgående fordringar
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

3 338
41
-294
0
-305
-2 780
0
0

3 565
0
119
469
-815
3 338
3 338

NOT 14 - ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

2020-12-31

2019-12-31

96
402
-234
0
264
264

131
0
-35
96
96

NOT 15 - FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA
INTÄKTER
KONCERNEN
Belopp i kSEK
Förutbetalda kostnader
Totalt

2020-12-31

2019-12-31

203
203

197
197

2020-12-31

2019-12-31

203
203

197
197

MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Förutbetalda kostnader
Totalt
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NOT 16 - AKTIEKAPITAL
MODERFÖRETAGET
Aktiekapitalet i Moderföretaget består av till fullo betalda stamaktier med ett nominellt värde om 0,18 kr. Alla
aktier har samma rätt till utdelning och återbetalning av insatt kapital samt motsvarar en röst på Moderföretagets
bolagsstämma.

Tecknade och betalda aktier
Summa aktier vid årets början
Summa aktier vid årets slut

2020-12-31
57 561 935
94 706 531

2019-12-31
57 561 935
57 561 935

2020-12-31

2019-12-31

-51 643 533
62 972 412
-6 573 406
4 755 473

-47 320 462
47 419 412
-3 857 780
-3 758 830

4 755 473

-3 758 830

NOT 17 - RESULTATDISPOSITION
MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Följande balanserat resultat ska disponeras av årsstämman:
Balanserat resultat
Överkursfond
Årets resultat

Styrelsen föreslår att det balanserade resultatet disponeras så att:
i ny räkning balanseras:
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NOT 18 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA
INTÄKTER
KONCERNEN
2020-12-31

2019-12-31

912
303
377
1 592

952
129
0
1 081

2020-12-31

2019-12-31

912
303
1 215

952
185
1 137

2020-12-31

2019-12-31

Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Årets avsättningar
Under året ianspråktagna belopp
Under året återförda belopp
Totalt

0
0
0
0
0

271
0
0
-271
0

Specifika övriga avsättningar
Garantiåtaganden*
Totalt

0
0

0
0

2020-12-31

2019-12-31

77
0
77

2 022
0
2 022

Belopp i kSEK
Personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Totalt

MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
Totalt

NOT 19 - AVSÄTTNINGAR
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
Belopp i kSEK

NOT 20 - LÅNGFRISTIGA SKULDER
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Förfaller senare än ett år men inom fem år efter balansdagen
Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Totalt
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NOT 21 - STÄLLDA SÄKERHETER
KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
Belopp i kSEK

2020-12-31

2019-12-31

1 000
1 000

6 000
6 000

För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Totalt

NOT 22 - INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET
Av moderföretagets nettoomsättning utgjorde 8.5 % (23.5 %) omsättning mot andra koncernföretag.
Av rörelsekostnaderna utgjorde 0 % (0 %) kostnader mot andra koncernföretag.

NOT 23 - JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I
KASSAFLÖDET M.M.
KONCERNEN
Belopp i kSEK
Avskrivningar
Nedskrivningar
Förändring av garantiavsättning
Valutajustering i eget kapital av Intuitive Aerial Inc.
Förlust avyttring inventarier
Personaloptionsprogram
Totalt

2020-12-31

2019-12-31

1 546
83
0
0
0
0
1 629

1 305
0
-271
-123
5
1
917

2020-12-31

2019-12-31

1 546
83
0
0
0
0
1 629

1 305
0
-271
-2
4
1
1 037

MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Avskrivningar
Nedskrivningar
Förändring av garantiavsättning
Valutaomvärdering av andelar i dotterbolag
Förlust avyttring inventarier
Personaloptionsprogram
Totalt
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NOT 24 - RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET
Belopp i kSEK
Nedskrivningar fordringar hos koncernföretag
Nedskrivningar andelar i koncernbolag
Totalt

2020
-2 781
-20
-2 801

NOT 25 - VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
» 8 februari meddelar Newton Nordic att bolagets produkter användes för kameraåkningar vid den prestigefyllda
halvtidsshowen under amerikanska Super Bowl-finalen. En av Newton Nordics kunder, det amerikanska
tjänstebolaget RailCam Robotic Systems, tillhandahöll fyra NEWTON-system till TV-produktionen.
» 4 mars meddelas att Newton Nordic har erhållit en order från amerikanska Resonate Systems LLC till ett värde
av 1,2 MSEK. Ordern omfattar ett flertal NEWTON-system som skall integreras med rälssystem från Defy Products
Inc i två olika amerikanska megakyrkor. För Newton Nordic innebär beställningen ett mindre utvecklingsprojekt
tillsammans med Canon.

Tillverkning av NEWTON.
Newton Nordics lokaler.
Linköping, Sverige.
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ÖVRIG
INFORMATION
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STYRELSE

PELLE HJORTBLAD

JOHANNA PALMÉR

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Pelle Hjortblad har en lång erfarenhet av att leda företag
med internationell verksamhet där fokus varit på
försäljning, marknadsföring och organisation. Hjortblad
har bland annat varit VD på Paynova, Projectplace
och försäljningschef på Tele2. Han äger och driver
idag Toftaholm Herrgård parallellt med uppdrag
som managementkonsult. Pelle Hjortblad är idag
styrelsemedlem i Motion Display (Spotlight), Trippus
Event Solution och Kontigo Care AB (Spotlight) samt
styrelseordförande i Comintelli Sverige AB (Spotlight).
Född: 1955.

Johanna Palmér är en känd näringslivsprofil och
mångårig VD för Östsvenska Handelskammaren.
Idag arbetar hon som styrelseproffs, föreläsare
och fristående debattör. Hon brinner för ledarskap,
omvärldsanalys och hållbarhet och har en bakgrund
som kommunikationskonsult inom Investor Relations.
Johanna Palmér är civilekonom från Örebro Universitet
och är idag styrelseordförande i Envima AB samt
styrelseledamot i bl.a. Fastighets AB L E Lundberg,
AB Göta kanalbolag och Länsförsäkringar Östgöta.
Styrelsesuppleant i Palmer Insights AB. Född: 1979.

Invald: 2018
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0

Invald: 2020
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0

ROBIN KAHLBOM

MAGNUS SUNDELIN

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Robin Kahlbom arbetar som affärsutvecklingschef på
Newton Nordic med fokus på strategi, affärsutveckling,
marknadsföring och marknadsdriven innovation.
Han var Bolagets VD år 2014 – 2019 och har 10 års
erfarenhet av entreprenörskap och teknikbolag. Robin
Kahlbom är utbildad trafikpilot vid SAA och har arbetat
inom civil luftfart, både på ledningspositioner och som
kommersiell pilot i privatchartersektorn. Född: 1987.

Magnus Sundelin är grundare och VD i SEO Design
som hjälper företag med digital marknadsföring och
webbutveckling. Han har också tidigare byggt upp
och sålt ett vaktbolag, vilket gett god erfarenhet
av personalutveckling och hur man bygger starka
team i företag. Sundelin har studerat till civilingenjör
i Maskinteknik på Chalmers Tekniska Högskola. Född:
1976.

Invald: 2019
Antal aktier privat och via bolag: 504 050
Antal teckningsoptioner TO6: 200 000
Antal teckningsoptioner TO7: 70 000

Invald: 2018
Antal aktier: 0
Antal teckningsoptioner: 0
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LEDNING

HENRIK LEWANDER

MÅRTEN SVANFELDT

VD

Teknikchef

Henrik Lewander har mer än 20 års erfarenhet av
att driva teknikbolag. De senaste åren har han varit
aktiv som affärsängel och framför allt investerat och
engagerat sig i mindre bolag med global och skalbar
teknik. Dessförinnan drev han upp Opera Softwares
utvecklingsavdelning i Sverige till som mest över 100
anställda. Lewander har en utbildning inom Industriell
Ekonomi vid Linköpings Universitet och tillträdde som
bolagets VD i januari 2020. Född: 1975.

Innan Mårten Svanfeldt var med och grundade Bolaget,
hade han mångårig erfarenhet som mjukvaruutvecklare
och systemingenjör för grafik- och simuleringssystem
i realtid för bland annat svenska Meqon och
amerikanska Ageia. Han har varit arkitekt för Bolagets
samlade tekniska utveckling men även direkt ansvarig
för de elektronik- och mjukvarusystem som Bolaget
tagit fram. Svanfeldt är civilingenjör i Teknisk Fysik
och Elektroteknik, med inriktning på inbyggda och
inbäddade system, efter studier vid Linköpings
Universitet och National Tsing-Hua University i Taiwan.
Han tillträdde tjänsten som teknikchef år 2010. Född:
1984.

Antal aktier: 593 250 aktier (inkl. försäkring).
Antal teckningsoptioner TO6: 200 000
Antal teckningsoptioner TO7 (inkl. försäkring): 197 750

Antal aktier via bolag: 546 037
Antal teckningsoptioner TO6: 200 000
Antal teckningsoptioner TO7: 182 012

ROBIN KAHLBOM
Affärsutvecklingschef
För ytterligare information, se avsnitt ”Styrelse”.
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FÖRSÄKRAN
Styrelsen försäkrar att årsredovisningen ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet,
ställning och resultat.
Linköping, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Pelle Hjortblad
styrelseordförande

Johanna Palmér
styrelseledamot

Robin Kahlbom
styrelseledamot

Henrik Lewander
VD

Vår revisionsberättelse har lämnats.
Stockholm, den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.
Ernst & Young Sweden AB

Jennifer Rock Baley
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor
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Magnus Sundelin
styrelseledamot

FINANSIELL KALENDER
» Kvartalsredogörelse jan-mar 2021
2021-04-28
» Årsstämma
2021-05-04
» Halvårsrapport jan-jun 2021
2021-08-25
» Kvartalsredogörelse jul-sep 2021
2021-11-03
» Bokslutskommuniké 2022
2022-02-23

CERTIFIED ADVISER
Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.
E-mail: ca@gwkapital.se
Tel: 08 503 000 50
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KONTAKTPERSONER
Pelle Hjortblad
Styrelseordförande
Henrik Lewander
VD
henrik.l@newtonnordic.com
010 222 16 00

Newton Nordic AB
Lokstallsgatan 8
582 73 Linköping
010 222 16 00
info@newtonnordic.com
www.newtonnordic.com

Verification
Transaction ID

H1n4vyzIu-B1lpEw1MUu

Document

Newton Nordic Årsredovisning 2020 final.pdf

Pages
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Sent by

Johan Renhorn

Signing parties
Per Hjortblad

pelle.hjortblad@moonlight.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Magnus Sundelin

magnus.sundelin@seodesign.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Robin Kahlbom

robin.k@newtonnordic.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Johanna Palmér

johanna@palmerinsights.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Henrik Lewander

henrik.l@newtonnordic.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Jennifer Rock-Baley

jennifer.rock-baley@se.ey.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to magnus.sundelin@seodesign.se
2021-04-12 17:32:28 CEST,
E-mail invitation sent to pelle.hjortblad@moonlight.se
2021-04-12 17:32:28 CEST,
E-mail invitation sent to jennifer.rock-baley@se.ey.com
2021-04-12 17:32:28 CEST,
E-mail invitation sent to robin.k@newtonnordic.com
2021-04-12 17:32:28 CEST,
E-mail invitation sent to henrik.l@newtonnordic.com
2021-04-12 17:32:28 CEST,
E-mail invitation sent to johanna@palmerinsights.com
2021-04-12 17:32:28 CEST,
Clicked invitation link Henrik Lewander
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36
OPR/74.0.3911.218,2021-04-12 17:33:19 CEST,IP: 213.136.62.236
Document viewed by Henrik Lewander
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.192 Safari/537.36
OPR/74.0.3911.218,2021-04-12 17:33:20 CEST,IP: 213.136.62.236
Clicked invitation link Magnus Sundelin
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,202104-12 17:33:50 CEST,IP: 85.230.91.158

Document viewed by Magnus Sundelin
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_0_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,202104-12 17:33:54 CEST,IP: 85.230.91.158
Document signed by MAGNUS SUNDELIN
Birth date: 1976/08/03,2021-04-12 17:35:53 CEST,
Document signed by HENRIK LEWANDER
Birth date: 1975/04/22,2021-04-12 17:38:28 CEST,
Clicked invitation link Per Hjortblad
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,2021-04-12
17:38:47 CEST,IP: 185.152.230.101
Document viewed by Per Hjortblad
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36,2021-04-12
17:38:47 CEST,IP: 185.152.230.101
Document signed by Per Uno Hjortblad
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Revisionsberät t else
Till bolagsst ämman i Newt on Nor dic AB, org.nr 556819-1984

Ut t alanden

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inst ällning under hela
revisionen. Dessut om:



ident ifierar och bedömer vi riskerna för väsent liga felakt ighet er i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegent lighet er eller misstag, ut for mar och
ut för granskningsåt gärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämt ar revisionsbevis som är t illräckliga och ändamålsenliga
för at t ut göra en grund för våra ut t alanden. Risken för at t int e
uppt äcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av oegent lighet er är
högre än för en väsentlig felakt ighet som beror på misst ag,
eft ersom oegent lighet er kan innefat t a agerande i maskopi, förfalskning, avsikt liga ut elämnanden, felakt ig informat ion eller
åsidosät t ande av int ern kont roll.



Vi har ut fört revisionen enligt Int ernat ional St andards on Audit ing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
st andarder beskrivs närmare i avsnit t et Revisorns ansvar . Vi är
oberoende i förhållande t ill moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkeset iska
ansvar enligt dessa krav.

skaffar vi oss en först åelse av den del av bolagets interna
kont roll som har betydelse för vår revision för at t ut forma
granskningsåt gärder som är lämpliga med hänsyn t ill omst ändighet erna, men int e för att ut tala oss om effekt ivit et en i
den int erna kontrollen.



ut värderar vi lämplighet en i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i st yrelsens och verkst ällande
direkt örens uppskattningar i redovisningen och t illhörande
upplysningar .

Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämt at är t illr äckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut t alanden.



drar vi en slutsat s om lämplighet en i at t st yrelsen och verkst ällande direktören använder ant agandet om fortsat t drift vid
upprät t andet av årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi drar också en slutsat s, med grund i de inhämt ade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhet sfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill
betydande t vivel om bolagets och koncernens för måga at t
fort sät t a verksamhet en. Om vi drar slut satsen at t det finns en
väsent lig osäkerhet sfakt or, måst e vi i revisionsberät t elsen
fäst a uppmärksamhet en på upplysningarna i årsredovisningen
och koncernredovisningen om den väsent liga osäkerhet sfakt orn eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga, modifier a uttalandet om år sredovisningen och koncernr edovisningen. Våra slut sat ser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram t ill datumet för revisionsberätt elsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att et t bolag och en
koncern int e längre kan fortsätt a verksamhet en.



ut värderar vi den övergripande present at ionen, st rukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen åt erger de underliggande t ransaktionerna och
händelserna på et t sät t som ger en r ät t visande bild.



inhämt ar vi t illräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enhet erna eller
affärsakt ivit eterna inom koncernen för at t göra et t ut t alande
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för st yrning,
övervakning och ut förande av koncernrevisionen. Vi är ensamt
ansvariga för våra ut t alanden.

Vi har ut för t en revision av år sredovisningen och koncernr edovisningen för Newt on Nor dic AB för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfat t ning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprät tat s i enlighet med år sredovisningslagen och
ger en i alla väsent liga avseenden rätt visande bild av moderbolaget s och koncernens finansiella st ällning per den 31 december
2020 och av dessas finansiella result at och kassaflöden för året
enligt årsredovisningslagen. Förvalt ningsberätt elsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi t illst yrker därför att bolagsstämman fast ställer result at räkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
Grund för ut t alanden

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2019 har ut förts av en
annan revisor som lämnat en revisionsberätt else daterad 25 mars
2020
med
omodifierade
ut t alanden
i
Rapport
om
årsredovisningen.
St yrelsens och verkst ällande direkt örens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direkt ören som har ansvaret för
at t årsredovisningen och koncernredovisningen upprät t as och at t
de ger en rät t visande bild enligt årsr edovisningslagen. St yrelsen
och verkst ällande direkt ören ansvarar även för den int erna kont roll
som de bedömer är nödvändig för at t upprät t a en år sredovisning
och koncernredovisning som int e innehåller några väsent liga
felakt igheter, vare sig dessa beror på oegent ligheter eller misst ag.
Vid upprät t andet av år sredovisningen och koncernr edovisningen
ansvarar st yrelsen och verkst ällande direkt ören för bedömningen
av bolaget s och koncernens förmåga at t fort sätt a verksamheten.
De upplyser, när så är t illämpligt, om för hållanden som kan påverka
förmågan at t fortsät t a verksamhet en och att använda ant agandet
om for t sat t drift . Ant agandet om for tsatt drift t illämpas dock int e
om st yrelsen och verkst ällande direkt ören avser at t likvidera
bolaget , upphör a med verksamhet en eller int e har något realist iskt
alt ernativ t ill at t göra något av dett a.
Revisorns ansvar

Våra mål är at t uppnå en rimlig grad av säkerhet om at t årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet int e innehåller
några väsent liga felakt igheter , vare sig dessa beror på oegent lighet er eller misst ag, och att lämna en revisionsberät t else som
innehåller våra ut t alanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet , men är ingen garant i för at t en revision som ut förs enligt
ISA och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t upptäcka en
väsent lig felaktighet om en sådan finns. Felakt igheter kan uppst å
på grund av oegent lighet er eller misst ag och anses vara väsent liga
om de enskilt eller t illsammans rimligen kan för vänt as påverka de

Vi måst e informera st yrelsen om bland annat revisionens
planerade omfat t ning och inrikt ning samt t idpunkt en för den. Vi
måst e också informera om bet ydelsefulla iaktt agelser under
revisionen, däribland de event uella bet ydande brist er i den int erna
kont rollen som vi ident ifierat .
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Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen

ekonomiska beslut som användare fat t ar med grund i år sredovisningen och koncernredovisningen.

Ut t alanden

Ut över vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även ut fört en revision av st yrelsens och verkst ällande
direkt örens förvalt ning för Newt on Nordic AB för räkenskapsåret
2020 samt av förslaget t ill dispositioner bet räffande bolaget s vinst
eller förlust.
Vi t illst yrker att bolagsst ämman disponerar vinst en enligt förslaget
i förvalt ningsberät t elsen och beviljar st yrelsens ledamöt er och
verkst ällande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för ut t alanden

Vi har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit t et Revisorns ansvar .
Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen
enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkeset iska ansvar enligt dessa krav.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvalt ningen och förslaget t ill disposit ioner av bolaget s vinst eller
förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
t illkommande granskningsåt gärder som ut förs baseras på vår
professionella bedömning med ut gångspunkt i risk och väsent lighet . Det innebär at t vi fokuserar granskningen på sådana
åt gärder, områden och förhållanden som är väsent liga för verksamhet en och där avst eg och övert rädelser skulle ha särskild
betydelse för bolagets sit uation. Vi går igenom och prövar fat t ade
beslut , beslut sunderlag, vidt agna åt gärder och andra förhållanden
som är relevant a för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt ut t alande om st yrelsens förslag t ill disposit ioner
betr äffande bolagets vinst eller för lust har vi granskat om för slaget
är förenligt med akt iebolagslagen.

Stockholm den 12 april 2 021
Ernst & Young AB
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
förfat t ningar

Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämt at är t illr äckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut t alanden.
St yrelsens och verkst ällande direkt örens ansvar

Jennifer Rock-Baley
Aukt oriserad Revisor

Det är st yrelsen som har ansvaret för för slaget t ill disposit ioner
bet räffande bolaget s vinst eller förlust . Vid förslag t ill ut delning
innefattar dett a bland annat en bedömning av om ut delningen är
för svarlig med hänsyn t ill de kr av som bolagets och koncernens
verksamhetsar t, omfatt ning och risker st äller på st or leken av
moderbolaget s och koncernens egna kapit al, konsolideringsbehov,
likvidit et och st ällning i övrigt .
Styrelsen ansvarar för bolagets or ganisat ion och för valt ningen av
bolaget s angelägenhet er. Det t a innefatt ar bland annat at t fort löpande bedöma bolaget s och koncernens ekonomiska sit uation
och at t t illse att bolagets organisat ion är ut formad så at t
bokföringen, medelsförvalt ningen och bolaget s ekonomiska
angelägenhet er i övrigt kontrolleras på et t betr yggande sät t .
Verkst ällande direktören ska sköt a den löpande förvalt ningen
enligt st yrelsens rikt linjer och anvisningar och bland annat vidt a de
åt gärder som är nödvändiga för at t bolagets bokför ing ska fullgöras i överensst ämmelse med lag och för at t medelsförvalt ningen
ska sköt as på et t bet ryggande sät t .
Revisorns ansvar

Vårt mål bet räffande revisionen av förvalt ningen, och därmed vårt
ut t alande om ansvarsfrihet , är at t inhämta revisionsbevis för at t
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon st yrelseledamot eller verkst ällande direkt ör en i något väsentligt avseende:



föret agit någon åt gärd eller gjort sig skyldig t ill någon försummelse som kan föranleda ersätt ningsskyldighet mot
bolaget , eller



på något annat sätt handlat i strid med akt iebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål betr äffande revisionen av för slaget t ill disposit ioner av
bolagets vinst eller för lust , och därmed vårt ut t alande om dett a, är
at t med rimlig grad av säkerhet bedöma om för slaget är förenligt
med akt iebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garant i för
at t en revision som ut förs enligt god revisionssed i Sverige allt id
kommer at t upptäcka åt gärder eller försummelser som kan
föranleda ersät tningsskyldighet mot bolaget , eller at t et t förslag t ill
disposit ioner av bolaget s vinst eller förlust inte är förenligt med
akt iebolagslagen.
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