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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för ScandiNova Systems AB, 556616-3605, med säte i
 Uppsala, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Allmänt om verksamheten
 Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför pulsgeneratorer, så kallade modulatorer, vilka har en
 nyckelfunktion i utvalda  högspänningsapplikationer inom följande områden: strålbehandling
 (cancerbehandling), olika industriella applikationer så som industriell röntgen och radar samt olika
 forskningsapplikationer (acceleratorsystem för forskning inom partikelfysik, bioteknik, läkemedel, kemi,
 m.m.). Bolagets unika patenterade teknologi möjliggör införandet av halvledare som ersätter de
 elektronrör som traditionellt använts inom dessa applikationsområden.

 ScandiNovas teknologi ger kunderna möjlighet att öka tillförlitligheten, sänka driftskostnaderna samt
 förbättra prestandan för sina slutanvändare. Dessutom blir systemen betydligt kompaktare än den
 äldre rörbaserade tekniken, vilket i sin tur minskar kundernas utrymmesbehov. Detta kommer att
 utgöra basen för bolagets affärsverksamhet under överskådlig framtid. Inom bolaget bedrivs
 omfattande forskning och utveckling samt industrialisering och anpassning av produkter. Det sker dels
 i egen regi och dels i samarbete med våra kunder. Serieproduktion av komponenter och delsystem
 sker i huvudsak hos större, etablerade underleverantörer med stor produktionskapacitet.
 Sammansättning av moduler och komponenter samt testning av färdiga produkter sker i huvudsak i
 egen regi.

 ScandiNova ägs i huvudsak av Stiftelsen Industrifonden (32,28 %), Bure Growth AB (27,84 %) och
 SEB Venture Capital (22,12 %). 

Flerårsöversikt Belopp i Tkr
 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 136 475 192 697 162 334 131 262 137 651
EBITDA -24 507 -755 -7 201 4 097 13 720
Balansomslutning 253 989 217 075 170 651 175 151 118 363
Soliditet % 31 53 33 40 21
Medelantalet anställda 73 65 56 48 43

 Nettoomsättningen är ca 29 % lägre 2020 i jämförelse med 2019. Det är ett resultat av de in- och
 utgående leveransstörningar som bolaget upplevt under Corona-pandemin.

 EBITDA: Bolagets rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar på materiella-
 och immateriella anläggningstillgångar.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 ScandiNova var under delar av 2020 kraftigt påverkade av Covid-19. In- och utgående
 leveransstörningar till följd av nedstängningar hos viktiga leverantörer var en starkt bidragande orsak.
 Till följd av detta permitterades delar av personalen under april och maj 2020, men inga uppsägningar
 var nödvändiga. Covid-19 är också den faktor som mest bidragit till den låga omsättningen och det
 negativa resultatet under året. Samtidigt har ScandiNova haft en fortsatt stark efterfrågan på bolagets
 produkter med en rekordhög orderingång och bolaget ser med tillförsikt fram emot ett nytt år.

 Under hösten 2020 utfördes slutbesiktningarna av nya kontors- och produktionslokaler i Fyrislund och
 efterföljande anpassningar av lokalerna samt inflytt till kontor- och produktion påbörjades. Merparten
 av verksamheten var på plats vid årsskiftet, men en fullvärdig etablering av non-OEM utförs under Q1
 2021. Genomförandet har varit i enlighet med tidigare fastslagen tidsplan och produktionsflytten har
 inte medfört några leveransförseningar. 

 Under 2018 hävdes ett större EU-finansierat projekt i Rumänien, där ScandiNova är en av sju
 medlemmar, på grund av påstådda leveransförseningar. Konsortiet bestred hävningen som ogrundad
 varpå en rättslig process inleddes i Rumänien. Denna process pågår fortfarande. Styrelsens
 bedömning var och är, att sannolikheten för att beställaren ska nå full framgång i sina ersättningskrav
 är lägre än sannolikheten för det motsatta utfallet (att konsortiet når full framgång med sina egna krav).
 Styrelsen bedömer därför att det inte är nödvändigt att göra en reservation för tvisten till täckande av
 bolagets andel av kraven från beställaren. 

 Refinansiering har genomförts i mars 2021 genom att ägarlån och lån från kreditgivare förlängts.

Förväntad framtida utveckling
 Bolaget har en fortsatt stark orderingång och förutser fortsatt tillväxt under kommande år. Vi ser en
 ökad efterfrågan inom samtliga kundsegment på både serieleveranser av mindre enheter och
 kompletta RF-enheter (modulator, klystron och RF komponenter).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 Bolaget är, i likhet med andra exportbolag, påverkad av allmänna omvärldsförhållanden, finanspolitik
 och valutaförändringar. Bolaget påverkas även av eventuella förändringar i kundernas tidsplanering.
 En betydande del av intäkterna kommer idag från kunder som inte är sluttillverkare av produkterna
 (non-OEM). I takt med en ökad andel försäljning till OEM kunder förväntas denna risk att minska i
 betydelse över tid.

 Covid-19 är fortsatt en osäkerhetsfaktor i kund- och leverantörsledet. 

Hållbarhetsupplysningar
 ScandiNova har en tydlig miljöprofil och är idag ISO 9001/14001 certifierade. De nya lokalerna i
 Fyrislund är energieffektiva och har solpaneler på taket. Flera i personalen har tackat ja till
 erbjudanden om elbilar och elcyklar och därtill har bolaget satsat på laddstolpar för både anställda och
 gäster. ScandiNovas produkter har en lägre energiförbrukning och en mindre andel förbrukningsvaror
 än traditionell teknologi och produkterna har hög personsäkerhet med minimerade och inbyggda
 högspänningskomponenter och personskydd. 

 ScandiNova har miljömål för tjänsteresor och leveranser som en del av miljöcertifieringen, och har
 senaste åren, inklusive 2020, haft en positiv utveckling inom dessa områden med minskade utsläpp
 per levererad maskin som följd. För att minska installations- och serviceresor och ge kunderna snabb
 support har bolaget också vidareutvecklat möjligheten till uppkoppling till levererade system för analys
 och remote support. 
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 28 215 427, disponeras enligt följande:

 Belopp i kr
ansamlad förlust -74 125 052
överkursfond 136 387 709
årets resultat -34 047 230

Summa 28 215 427

i ny räkning överföres 28 215 427

 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
 kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning
Belopp i Tkr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Nettoomsättning 3,4 136 475 192 697
Kostnad för sålda varor 4 -119 478 -151 497

Bruttoresultat 16 997 41 200

Försäljningskostnader -16 183 -16 892
Administrationskostnader -17 757 -16 940
Forsknings- och utvecklingskostnader -13 917 -13 034
Övriga rörelseintäkter 5 8 281 2 943
Övriga rörelsekostnader 5 -8 903 -6 993

Rörelseresultat 6,7,8 -31 482 -9 716

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -2 565 -2 990

Resultat efter finansiella poster -34 047 -12 706

Resultat före skatt -34 047 -12 706
Skatt på årets resultat 10 - 6 121

Årets resultat -34 047 -6 585
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Eget kapital

 Aktie Reserv Fond för Överkurs- Balanserat Årets  
Eget kapital kapital fond utveckling fond resultat resultat Totalt

Årets ingång 200101 14 717 1 456 29 274 136 388 -61 252 -6 585 113 997
Disposition enligt beslut
av årets stämma -6 585 6 585 -
Fond för utvecklingsutgifter 6 288 -6 288 -
Årets resultat -34 047 -34 047

Årets utgång 201231 14 717 1 456 35 562 136 388 -74 125 -34 047 79 950
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Pågående utvecklingsarbeten 11 29 221 20 970
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 12 17 271 23 002
Patent 13 2 487 2 342

48 979 46 314

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier 14 7 079 1 623

7 079 1 623

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 2 353 378
Uppskjuten skattefordran 16 14 459 14 459

16 812 14 837

Summa anläggningstillgångar 72 870 62 774

Omsättningstillgångar

Varulager m.m
Varulager 17 70 917 55 887
Förskott till leverantörer 1 405 -

72 322 55 887

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 34 010 37 398
Fordringar hos koncernföretag 18 1 610 1 706
Upparbetad, men ej fakturerad intäkt 19 30 112 34 082
Övriga fordringar 20 13 736 11 682
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 8 870 3 379

88 338 88 247

Kassa och bank 22 20 459 10 167

Summa omsättningstillgångar 181 119 154 301

SUMMA TILLGÅNGAR 253 989 217 075
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Balansräkning
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 23,24

Bundet eget kapital
Aktiekapital 14 717 14 717
Reservfond 1 456 1 456
Fond för utvecklingsutgifter 35 562 29 274

51 735 45 447

Fritt eget kapital
Överkursfond 136 388 136 388
Balanserad vinst eller förlust -74 125 -61 252
Årets resultat -34 047 -6 585

28 216 68 551

Summa eget kapital 79 951 113 998

Avsättningar
Avsättningar för garantier 25 8 249 6 260

8 249 6 260

Långfristiga skulder 26,27
Långfristiga skulder till kreditinstitut 6 667 12 911

6 667 12 911

Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut 27 46 025 32 271
Förskott från kunder 67 362 14 134
Leverantörsskulder 20 190 19 197
Övriga kortfristiga skulder 3 510 1 876
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 28 22 035 16 428

159 122 83 906

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 253 989 217 075
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Kassaflödesanalys

  2020-01-01- 2019-01-01-
Belopp i Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -34 047 -12 706
 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Orealiserade kursdifferenser 2 147 -108
Avskrivningar och utrangeringar 6 975 8 962
Förändring garantier 1 988 172

-22 937 -3 680

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -22 937 -3 680
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -16 435 -10 428
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -2 067 -19 752
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 61 463 11 753

Kassaflöde från den löpande verksamheten 20 024 -22 107

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -8 952 -8 853
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 143 -1 014

Kassaflöde från investeringsverksamheten -15 095 -9 867

Finansieringsverksamheten
Nyemission - 61 268
Upptagna lån 17 284 -
Amortering av lån -9 774 -20 185

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 510 41 083

Årets kassaflöde 12 439 9 109

Likvida medel vid årets början 10 167 950
Kursdifferens i likvida medel -2 147 108

Likvida medel vid årets slut 20 459 10 167
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i Tkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år.

Koncernredovisning
 Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningenlagen 7
 kap, 3 a§ upprättas ingen koncernredovisning.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter.

Försäljning av varor
 Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
 enlighet med försäljningsvillkoren.

Tjänsteuppdrag till fast pris
 Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad
 med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).
 Färdigställandegraden beräknas utifrån bolaget intern fastställda s.k tollgates.

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för utveckling
 Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
 är uppfyllda:                                             
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
 eller säljas.                                               
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den. 
 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
 ekonomiska fördelar.                                               
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
 utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
 - De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
 sätt.                                              
                                         
 Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.                                         
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 Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
 hänförbara utgifter.

Patent
 Patent förvärvas av företaget och redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar
 och nedskrivningar. Årsavgifter för befintliga patent redovisas i resultaträkningen då de uppkommer.

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar År

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5-10

Patent 10

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Avskrivningar
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År

Maskiner och inventarier 5-10

Operationell Leasing
 Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Leasingavgifterna, inklusive förhöjd
 förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som
 kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
                                         
 Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner.

 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
 försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
 Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
 betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger. Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas
 som kostnad i den period de tillhör.
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Utländsk valuta
 Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
 om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 inkuransrisk beaktats. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat
 med försäljningskostnader.

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel 11, vilket innnebär att värdering
 sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
 kundfordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Finansiella tillgångar tas bort
 från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och
 bolaget överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella
 skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.

 Kundfordringar och övriga fordringar
 Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
 månader efter balansdagen, vilket klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp det
 belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

 Låneskulder och leverantörsskulder
 Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet
 anskaffningsvärde). 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 som ska återbetalas.

 Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Andelar i dotterföretag
 Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.   
 I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                
 Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i
 framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade
 värdet för motsvarande tillgång förväntas återvinnas. Beloppen baseras på de skattesatser och
 skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                                   

 Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
 baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

 Ändrade skattesatser
 Skattesatsen i Sverige för räkenskapsår som inleddes efter den 31 december 2018 är  21,4 %. Den
 sänks till 20,6 % för räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2020. Som resultat av detta har
 redovisade värden för uppskjuten skatt räknats om.
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Avsättningar
 En avsättning skiljer sig från andra skulder genom att det råder ovisshet om betalningstidpunkt eller
 beloppets storlek. Avsättningar för garantier redovisas när de underliggande produkterna säljs och
 avsättningens storlek baseras på historiska data om garantier och en sammanvägning av tänkbara
 utfall i förhållande till de sannolikheter som utfallen är förknippade med. Avsättningen görs med det
 belopp som är den bästa uppskattningen av det som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på
 balansdagen.

Eventualförpliktelser
 En eventualförpliktelse redovisas när det finns ett möjligt åtagande som härrör från inträffade
 händelser och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkera framtida händelser eller när
 det finns ett åtagande som inte redovisas som en skuld eller avsättning på grund av att det inte är
 troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar

 Tjänsteuppdrag till fast pris
 För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört
 tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på
 balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom bedömning
 av vilka milstolpar som nåtts och dessa kan visuellt kontrolleras och följas på tillverkningsordern. 

 I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den
 utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av
 beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

 Aktiverade utgifter för utveckling
 Utgifter för utveckling redovisas i balansräkningen när förutsättningar för aktivering är uppfyllda. Det
 redovisade värdet inkluderar samtliga direkt hänförbara utgifter såsom material, inköpta tjänster och
 ersättningar till anställda. Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden.
 Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år.

 Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller
 förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En
 nedskrivning görs med det belopp med vilken tillgångens redovisade värde överstiger dess
 återvinningsvärde.  Återvinningsvärdet är det högre värdet av av en tillgångs verkliga värde minskat
 med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas
 tillgångar på den lägsta nivå där det finns separata identifierbara kassaflöden.

 Inkurans
 I bokslutet görs nedskrivning för inkurans baserat på avsaknad av rörelser i lagret under de senaste
 åren där artiklar som inte rört sig mellan 13-24 månader skrivs av med 50 % och artiklar som helt
 saknar rörelse under de två senaste åren skrivs ner för inkurans i sin helhet. Årets resultat har
 belastats med 1 500 tkr (1 297 tkr) för inkuransnedskrivningar. Att fastställa nedskrivningsbehovet är
 en väsentlig och svår bedömningsfråga.

 Uppskjuten skatt
 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. 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. 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.
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Not 3  Nettoomsättning per geografisk marknad
 2020 2019

Asien 47% 47 %
Nordamerika 24% 32 %
Europa 27% 20 %
Övriga världen 1% 1 %

Not 4  Transaktioner med närstående

 Inköp och försäljning med koncernbolag
 För företaget avser 8 (0) procent av årets inköp och 1 (0) procent av årets försäljning egna
 dotterföretag.

 Transaktioner med personer i ledande ställning
 Utöver vad som sägs i not 6 "Anställda och Personalkostnader" har inga andra närstående erhållit
 arvode, lön eller liknande. Inga ytterligare transaktioner med personer i ledande ställning ägt rum.

 Fordringar på koncernföretag
 Utöver vad som sägs i not 18 "Fordringar på koncernföretag" finns per balansdagen inga fordringar
 eller skulder på koncernföretag.

 Låneskulder från ägare
 Av not 27 framgår att bolaget har upptagna låneskulder från Industrifonden (11 868 tkr) och SEB (8
 132 tkr). Dessa lån är oförändrade från föregående år. På lånen belöper en marknadsmässig ränta om
 6 %. Inga utbetalningar har gjorts av räntekostnader, varför en räntereserv för dessa inkl ränta på
 ränta återfinns i not 28.

Not 5  Övriga rörelseposter
 2020 2019

Övriga rörelseintäkter
Valutakursvinster av rörelsekaraktär 4 501 2 943
Erhållna skadestånd 3 780 -

8 281 2 943

Övriga rörelsekostnader
Valutakursförluster av rörelsekaraktär 8 806 4 611
Utrangering 97 2 382

8 903 6 993

Not 6   Anställda och personalkostnader

Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2020-12-31 2019-12-31

Andel kvinnor

Styrelsen 14,3 % 12,5 %
Övriga ledande befattningshavare 20,0 % 20,0 %
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Medelantalet anställda
 2020 Varav kvinnor 2019 Varav kvinnor

Sverige 73 7 65 6

Totalt 73 7 65 6

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020 2019

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD 1) 2 727 2 845
Övriga anställda 36 100 33 764

38 827 36 609

Sociala kostnader 18 777 17 951
(varav pensionskostnader) 2) 6 886 6 584

 Styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive
 kompetensområde som ej utgör styrelsearbete. 

 1) Utöver sin roll som styrelseledamot uppbär Lena Olving arvode som konsult i enlighet med
 specificerat avtal.

 2) Av företagets pensionskostnader avser 626 tkr (623 tkr föregående år) företagets VD.

 Vid uppsägning av anställning från VDs sida gäller en uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning
 av anställning från bolagets sida gäller en uppsägningstid om 9 månader.

Not 7  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2020 2019

Öhrlings PricewaterhouseCoopers
Revisionsuppdrag 375 -
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 49 -
Skatterådgivning 43 -

Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag - 400
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget - -
Andra uppdrag - 130

467 530

 Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
 och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
 överenskommelse eller avtal.        

 Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
 rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
 av sådana övriga arbetsuppgifter.
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Not 8  Operationell leasing - leasetagare
 2020 2019

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:

Inom ett år 6 889 7 728
Mellan ett och fem år 28 025 24 684
Senare än fem år 15 083 14 568

49 997 46 980

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 8 014 5 787

 Årets betalda leasingavgifter avser främst lokalhyra, men också bilar, inventarier och
 IT-utrusting.Samtliga avtal klassificeras som operationell leasing.

Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020 2019

Räntekostnader på lån från kreditinstitut 2 565 2 990

2 565 2 990

Not 10  Skatt på årets resultat
 2020 2019
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt - 6 121

- 6 121

Avstämning av effektiv skatt
 2020 2019

Resultat före skatt -34 047 -12 707

Skatt enligt gällande skattesats (21,4 %) 7 286 2 719
Ej avdragsgilla kostnader -41 -103
Effekt av ändrade skattesatser -271 -562
Redovisad uppskjuten skatt på tidigare års underskott - 4 067
Justeringar uppskjuten skatt pga omprövning av tidigare år 5 486 -
Ej redovisad uppskjuten skatt på underskott -12 460 -

Redovisad effektiv skatt - 6 121
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Not 11  Pågående utvecklingsarbete
 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 20 970 15 139
Årets investeringar 8 251 8 213
Utrangeringar - -2 382

Redovisat värde vid årets slut 29 221 20 970

 Balansposten uppgår till 29 221 tkr (20 970 tkr föregående år) och avser utveckling av   modulatorer.  
 Utgifterna balanseras när det är tekniskt möjligt att färdigställa utvecklingsarbetet, finansiella
 förutsättningar finns för att fullfölja utvecklingen och det finns ekonomiska fördelar för företaget med att
 färdigställa arbetet. Aktivering sker när utvecklingsarbetet tas i bruk och omklassificering görs då till
 Balanserade utgifter för utvecklingskostnader. Inga omklassificeringar har gjorts under året.

 Balanserade kostnader avser material, konsultkostnader och intern tid.

 Under 2019 utrangerades utvecklingsprojekt efter beslut av kund att lägga ner den aktuella
 produktlinjen. Inget motsvarande har hänt under 2020.

Not 12  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 56 162 63 483
Årets investeringar - 438
Årets utrangeringar - -7 759

Vid årets slut 56 162 56 162

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -33 160 -27 332
Årets avskrivning -5 731 -5 828

Vid årets slut -38 891 -33 160

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början - -7 759
Återförda nedskrivningar på utrangeringar - 7 759

Vid årets slut - -

Redovisat värde vid årets slut 17 271 23 002

 Balanserade utgifterna för utvecklingsarbeten uppgår till 17 271 tkr (23 002 tkr föregående år) och
 avser utvecklingsarbeten som tagits i bruk.

 Avskrivning av utvecklingskostnader påbörjas då arbetet färdigställs och kommer då att ske på basis
 av respektive nyttjandeperiod. 

 Under 2018 beslutade bolaget efter årlig prövning beslutat att skriva ner värdet av vissa balanserade
 utvecklingsprojekt med 7 759 tkr som inte anses stödja den framtida försäljningstillväxten. Dessa
 utrangerades under 2019. Inget motsvarande detta har skett för 2020.
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Not 13  Patent
 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 7 750 7 177
Årets anskaffningar 701 573

Vid årets slut 8 451 7 750

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -5 011 -4 496
Årets avskrivning -556 -515

Vid årets slut -5 567 -5 011

Ackumulerade nedskrivningar

Ingående nedskrivningar -397 -397

Utgående ackumulerade nedskrivningar -397 -397

Redovisat värde vid årets slut 2 487 2 342

 Patentutgifter avser inlämnade patentansökningar.

Not 14  Maskiner och inventarier
 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 13 809 12 641
Nyanskaffningar 6 144 1 168
Årets utrangeringar -8 275 -

Vid årets slut 11 678 13 809

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början -12 186 -11 425
Årets avskrivningar -591 -761
Årets utrangeringar 8 178 -

Vid årets slut -4 599 -12 186

Redovisat värde vid årets slut 7 079 1 623

 Under året har en grundlig genomgång gjorts av anläggsningsregistret i samband med flytt till nya
 lokaler. Till följd av detta har tillgångar till ett värde av 8 275 tkr (0 tkr fg år) utrangerats. Dessa
 tillgångar var till största del avskrivna i sin helhet. Påverkan på resultaträkningen uppgick till 97 tkr (0
 tkr fg år).

 Under året har materiella anläggningstillgångar anskaffats till ett värde av 6 144 tkr (1 168 tkr fg år).
 Merparten av inköpen avser inventarier till de nya lokalerna i Fyrislund.
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Not 15  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 378 378
Ovillkorat aktieägartillskott 1 975 -

2 353 378

 Under året har ett ovillkorat aktieägartillskott gjorts till ScandiNova Systems KK.

Dotterbolag
    Ägande & Bokfört Eget 
Företag Org.nr Säte/Land Status Rösträtt värde kapital
ScandiNova
Systems KK 2010401137000 Japan Aktivt 100 % 2 353 tkr 3 034 tkr

ScandiNova
Systems Inc NV20111420958 USA Vilande 100 % 0 kr 0 kr

 Ingen koncernredovisning upprättas med stöd av ÅRL 7 kap. 3 a§.

Not 16  Uppskjuten skattefordran
2020-12-31 2019-12-31

Uppskjuten skattefordran 14 459 14 459

Underskottsavdrag 12 002 12 588
Garantiavsättningar 1 699 1 290
Övrigt 758 581

14 459 14 459

Not 17  Varulager
 2020-12-31 2019-12-31

Produktionslager 46 484 45 851
Varor under tillverkning 20 243 838
Färdigvarulager 4 190 9 198

70 917 55 887

Not 18  Fordringar hos koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Vid årets början 1 706 301
Tillkommande fordringar 1 879 1 405
Omklassificeringar till ovillkorat aktieägartillskott -1 975 -

Redovisat värde vid årets slut 1 610 1 706
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Not 19  Upparbetad men ej fakturerad intäkt
2020-12-31 2019-12-31

Upparbetad men ej fakturerad intäkt 32 463 50 739
Upparbetad men ej fakturerad kostnad -2 351 -16 657

30 112 34 082

Not 20  Övriga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31

Fordran tvistig bankgaranti 4 548 4 558
Betald preliminärskatt 2 271 2 007
Momsfordran 3 496 2 040
Hyresdepositioner 2 820 -
Övriga depositioner 182 126
Tullverket: import under individuell garanti 404 1 628
Lånefordringar - 950
Förskott leverantör - 212
Skattekontot 14 133
Övriga fordringar 1 28

13 736 11 682

Not 21  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 4 914 624
Förskott till leverantörer - 458

Förutbetald hyra 1 585 819
Förutbetalda pensionskostnader 456 450
Förutbetalda licenskostnader 464 435
Förutbetalda försäkringskostnader 202 64
Förutbetald amortering av låneskuld 1 249 417
Övriga förutbetalda kostnader - 112

8 870 3 379

Not 22  Checkräkningskredit
 2020-12-31 2019-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit 30 000 20 000
Nyttjad checkräkningskredit - -

Not 23  Disposition av vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 28 215 427, disponeras enligt följande:

 2020

ansamlad förlust -74 125
överkursfond 136 388
årets resultat -34 048

Summa 28 215

disponeras så att
i ny räkning överföres 28 215
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Not 24  Antal aktier och kvotvärde
 2020-12-31 2019-12-31

Antal aktier 1 471 665 st 1 471 665 st
Kvotvärde 10 kr 10 kr

Not 25  Avsättningar för garantier
 2020-12-31 2019-12-31

Ingående avsättningar 6 260 6 088
Nya avsättningar 3 645 1 250
Ianspråktaget belopp -1 656 -757
Återfört outnyttjat belopp - -321

Utgående avsättningar 8 249 6 260

Not 26  Långfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31

Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Lån SEK 6 667 12 911

Summa Långfristiga skulder 6 667 12 911

 Samtliga långfristiga skulder förfaller inom fem år från balansdagen.

Not 27  Kortfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31

Kortfristiga skulder förfaller inom ett år från balansdagen
Lån Industrifonden 11 868 11 868
Lån SEB 8 132 8 132
Lån SEK 18 746 5 004
Lån Nordea 7 279 -
Lån Almi - 7 267

Summa Kortfristiga skulder 46 025 32 271

Not 28  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semesterlöner samt uppl soc avg på semesterlöner 4 936 4 339
Upplupen löneskatt 2 633 2 473
Upplupet styrelsearvode - 350
Upplupna soc avgifter styrelsearvode - 110
Upplupna kostnader revision samt upplupna konsultkostnader revisor 270 403
Upplupna räntakostnader på ägarlån 2 620 1 200
Reserv för kundrelaterade kostnader 2 174 5 689
Reserv för ersättning till samarbetspartner 1 540 1 506
Förutbetalda intäkter 5 299 -
Övriga upplupna kostnader 2 564 358

22 036 16 428
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Not 29  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31

För skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar ställda för externa kreditskulder 93 000 74 100

93 000 74 100

Eventualförpliktelser
 Under 2018 hävdes ett större EU-finansierat projekt i Rumänien, där ScandiNova är en av sju
 medlemmar, på grund av påstådda leveransförseningar. Konsortiet bestred hävningen som ogrundad
 varpå en rättslig process inleddes i Rumänien. Denna process pågår fortfarande. Styrelsens
 bedömning var och är, att sannolikheten för att beställaren ska nå full framgång i sina ersättningskrav
 är lägre än sannolikheten för det motsatta utfallet (att konsortiet når full framgång med sina egna krav).
 Styrelsen bedömer därför att det inte är nödvändigt att göra en reservation för tvisten till täckande av
 bolagets andel av kraven från beställaren.

Not 30  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
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Underskrifter

 Uppsala enligt vad som framgår av vår elektroniska signatur

  

Lena Olving Fredrik Mella
Styrelseordförande Verkställande direktör

Gösta Johannesson Filip Petersson

Per Anell Mikael Lindholm

Bengt Engström

Vår revisionsberättelse har lämnats enligt vad som framgår av vår elektroniska signatur

Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Leonard Daun
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i ScandiNova Systems AB, org.nr 556616-3605 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för ScandiNova Systems AB för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av ScandiNova Systems ABs finansiella ställning per den 31 december 
2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för ScandiNova Systems 
AB. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
ScandiNova Systems AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Övrig upplysning 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 20 april 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger 
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den 
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 
bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet 
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga 
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för ScandiNova Systems AB för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till ScandiNova Systems AB enligt god revisorssed i Sverige och 
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Uppsala den dag som framgår av vår underskrift 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Leonard Daun 
Auktoriserad revisor 
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