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INNEHÅLL XAVITECH I KORTHET
NETTOOMSÄTTNING Nettoomsättningen under helåret för koncernen uppgick 
till 8 698 tkr (3 343 tkr), vilket är en ökning med 160%. Den främsta anledningen 
är att underkoncernen Frontwalker Group ingår som dotterbolag i Xavitech från 
mitten av december 2020. 

RÖRELSERESULTAT för koncernen 2020 uppgick till -4 200 tkr (-4 735 tkr), vilket 
är en förbättring med 535 tkr mot samma period föregående år. I resultatet un-
der sista kvartalet ingår en omvärderingseffekt i samband med att Frontwalker 
Group blev dotterbolag till Xavitech (-2 742 tkr). I avskrivningar ingår en good-
willavskrivning på den goodwill som uppstod i samband med förvärvet. I 2019 
års resultat ingår en engångsnedskrivning av materiella/immateriella anlägg-
ningstillgångar samt lager i samband med 2019 års genomförda omorganisation, 
där pumpverksamheten överfördes till dotterbolaget.  

INVESTERINGAR under 2020 har i huvudsak avsett investeringen av resterande 
51% i Frontwalker Group AB om 25,7 Mkr. Xavitech har en goodwill på 55,1 Mkr 
efter ägandet av 100% i Frontwalker Group. 

KASSAFLÖDET för året uppgick till +7 322 Tkr (+ 1664 Tkr). Det positiva kassaflö-
det kommer i huvudsak från likvida medel i förvärvat bolag samt tillskott från 
de emissioner Xavitech genomfört under 2020.

BÖRSKURSEN har under året förändrats från 1 kr till 1,25 kr, vilket är en ökning 
med 25%.

UTDELNING Styrelsen har lagt ett förslag om utdelning på 0,10 kr/aktie. 
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VIKTIGA HÄNDELSER 2020
• Den 11 december 2020 beslutade extra bolagsstämmor i både Xavitech 

och Empir Group AB att godkänna styrelsernas beslut om förvärv av 77 955 
aktier i Frontwalker Group AB. Vid extra bolagsstämman i Xavitech valdes 
styrelsesuppleanten Torbjörn Nilsson till styrelseledamot för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma.  

• Den 16 november 2020 utsågs Anders Hibell till ny VD för Frontwalker 
Group AB. Han ersatte därmed Torbjörn Skog. 

• Den 6 november 2020, ingick Xavitech avtal med Empir Group AB om att 
förvärva ytterligare 77 955 aktier i Frontwalker Group AB.   Förvärvet var 
villkorat godkännande på extra bolagsstämmor i såväl Empir Group AB som 
i Xavitech. 

• Den 2 november 2020 offentliggjordes utfallet av emissionen. Xavitech 
tillfördes 12,85 Mkr före emissionskostnader, varav 11,98 Mkr erlagts genom 
kvittning av fordran på Xavitech. Totalt har 9 884 792 nya aktier registre-
rats den 9 november 2020. Efter detta har Xavitech totalt 31 904 758 aktier 
fördelat på 500 000 A-aktier och 31 404 758 B-aktier. 

• Den 14 oktober 2020 offentliggjorde Xavitech prospekt med anledning av 
den beslutade företrädesemissionen.  

• Den 24 augusti 2020 beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemis-
sion om 28,6 Mkr före emissionskostnader.  

• Den 20 augusti 2020 utsåg styrelsen styrelseledamoten Lena Sundsvik som 
ny VD för Xavitech. Hon ersatte därmed Torbjörn Skog som på egen begä-
ran önskat lämna för att fokusera på Xavitechs stora intresseföretag, 49%, 
Frontwalker Group AB. 

• Den 15 juli 2020 offentliggjorde styrelsen i Empir Group AB att man valt att 
utnyttja sin företrädesrätt i den pågående emissionen, beslutad av styrel-
sen i Xavitech den 20 maj 2020, vilket innebar att Empir Group AB tecknat 
och tilldelats 4 614 500 B-aktier

• Den 26 juni 2020 offentliggjordes utfallet av nyemissionen. Xavitech 
tillförs 7,5 Mkr före emissionskostnader, varav ca 5,8 Mkr erlagts genom 
kvittning av fordran på Xavitech.  

• Den 25 maj 2020 betalades den beslutade utdelningen ut om 0,12 kr per 
aktie. 

• Den 20 maj 2020 beslutade styrelsen att genomföra en företrädesemission 
om 20 Mkr före emissionskostnader.  

• Den 15 maj 2020 beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag 
om utdelning per 0,12 kr per aktie för räkenskapsåret 2019. Styrelsens be-
slut om ingående av låneavtal med Empir Group AB godkändes. Styrelsen 
fick bemyndigande att besluta om nyemission vid ett eller flera tillfällen 
före nästa årsstämma.   

• Den 23 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma där stämman fattade beslut 
om antal styrelsemedlemmar, ny styrelseordförande samt arvode till sty-
relsen. 

• Den 27 februari 2020 beslutade styrelsen att genomföra en riktad emission 
om 2,2 Mkr före emissionskostnader. 

• Den 13 februari 2020 hölls en extra bolagsstämma där beslut om ny bolags-
ordning samt beslut om ett emissionsbemyndigande för styrelsen antogs. 

• Den 13 januari 2020 beslutade styrelsen att genomföra en riktad emission 
om 4,0 Mkr före emissionskostnader. 



Ingen kan nog säga att 2020 blev som planerat. Covid-19 pan-
demins framfart med nedstängningar, stödpaket och distans-
arbete har skapat en stor osäkerhet både i världen i stort och 
i allas vår omedelbara närhet, något som har påverkat båda 
våra verksamheters möjligheter att leverera enligt uppsatta 
mål. Tack vare den diversifiering av kunder och att vi är verk-
samma inom flera olika segment upplever vi trots allt att vi 
har tagit oss igenom denna period ganska väl.

Inom Frontwalker Group har vi under året sett både ned-
gångar och uppgångar såväl i antal förfrågningar som i vunna 
affärer och i timpriser. Känslan just nu är dock optimistiskt 
positiv då vi tycker oss se en viss ljusning både på kort och 
lite längre sikt.

För Xavitech Micropumps, som hade som mål att öka 
försäljningen har det varit tufft att hitta vägarna framåt. 
VD Henrik Sjöström med team har dock rättat sig efter 
omständigheterna och fokuserat på vad som bedömts varit 
möjligt. Säljinsatser för att attrahera nya kunder har skjutits 
på framtiden och man har fokuserat på att hålla nere kostna-
derna. Försäljningen till befintliga kunder och då främst inom 
området medicinteknik har i viss mån vägt upp för utebliven 
nyförsäljning. Arbetet har resulterat i det bästa resultatet på 
helåret i företagets historia, men bolaget har däremot fortsatt 
utmaningar kopplat till pandemin.

När jag i januari tillträdde som koncernchef för Xavitech var 
det tillfredsställande att se tillbaka på de förändringar som 
skett i koncernen under det gångna året och den grund som 
lagts för dess vidareutveckling.
Xavitech koncernen består idag av det på Nordic SME listade 
moderbolaget Xavitech AB, och de helägda dotterbolagen IT-
koncernen Frontwalker Group AB  samt Xavitech Micropumps 
AB. Frontwalker Group leds sedan november av Anders Hibell 
som med sin erfarenhet och engagemang har fullt fokus på att 
växa Frontwalker både organiskt och om rätt förutsättningar 
finns även genom förvärv.

Som tidigare kommunicerats har ägarbilden i Xavitech föränd-
rats under det gångna året. Empir Group har genom kvittning 
av sin fordran i samband med genomförda emissioner uppnått 
en ägarandel av 50,83% av kapitalet och 51,08% av rösterna. 
Samtidigt har Xavitechs skuld till Empir Group ökat till 21 Mkr.  

”Genom förvärvet av Frontwalker 
Group, har grunden lagts för framtida 

värdeutveckling.”

Med anledning av koncernens nya struktur efter förvärvet 
av Frontwalker Group i december har styrelsen antagit nya 
finansiella mål och etablerat resultat efter schablonskatt, 
”Earnings” som koncernens viktigaste nyckeltal.

• Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi 
och vara vinst- och utdelningsmaximerande.

• Xavitech ska nå en nettoomsättning om cirka 166 mkr i 
slutet av 2023.

• Xavitech ska nå en ”Earning”, om cirka 11 mkr, motsvaran-
de ca 6,6 % av omsättningen i slutet av 2023.

Genom förvärvet av Frontwalker Group, har grunden lagts för 
framtida värdeutveckling, positiva kassaflöden samt utdel-
ningar till våra aktieägare. Styrelsen har som en konsekvens av 
de nya förutsättningarna även antagit en ny utdelningspolicy 
för verksamhetsåren 2021 och framåt. ” Av årets Resultat ska 
cirka 60 % delas ut till aktieägarna och cirka 40 % användas 
till amortering av förvärvslånet till Empir Group AB samt 
nyinvesteringar i verksamheten. Förutsatta att koncernens 
situation i övrigt så tillåter”. 

För verksamhetsåret 2020 har styrelsen för avsikt att föreslå 
årsstämman den 12 maj 2021 att utdelning lämnas, med 0,10 kr 
per aktie.

Xavitech koncernen kommer att övergå från redovisning en-
ligt K3 till redovisning enligt IFRS-principen från och med den 
första kvartalsrapporten för 2021. 

Nu återstår att se hur vaccinering och andra åtgärder påverkar 
den rådande Covid-19 pandemins fortsatta utveckling och 
vilken effekt det får på samhället och marknaden. Vi följer ut-
vecklingen och försöker anpassa oss och parera för att kunna 
åstadkomma en fin värderesa för våra aktieägare.

VD HAR ORDET | XAVITECH AB
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VD OCH KONCERNCHEFEN HAR ORDET | XAVITECH AB, NOTERAT PÅ NGM SME MARKNADSPLATSEN.

Torbjörn Nilsson, VD Xavitech AB 
Stockholm, april 2021
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AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI

Xavitechs mål är att som noterat ägarbolag förvärva och ut-
veckla IT-konsultverksamheter inom informationsteknik samt 
att utveckla innovativa mikropumpar. Målet är att vara en 
rikstäckande organisation med mycket stark lokal förankring 
för närvarande verksam i sju städer. 

Frontwalker utvecklar och förvaltar IT-lösningar samt ger 
IT-service på uppdragsbasis från ett antal större och mindre 
privata och offentliga kunder. Målet är att säkra och utveckla 
våra verksamheter på de orter där vi är representerade genom 
hög kundnärvaro och kunniga medarbetare som levererar 
en hög servicenivå mot våra kunder. Frontwalkers resurser 
hyrs ut på kontrakt, oftast på lite längre perioder. Fronwalker 
utvecklas tillsammans med kunden och ett uttalat mål är att 
förutom timleveranser även växa inom förvaltning, underhåll 
och IT service. 

Xavitech Micropumps utvecklar kvalificerade mikropum-
par för styrning och mätning av mycket exakta flöden inom 
framförallt det medicintekniska området. Våra pumpar har en 
global marknad i förhållandevis små serier, specifika för varje 
applikation. Våra mikropumpar baseras på helt egen, patente-
rad teknik och utvecklas kundnära mot uppdrag även om vissa 
serieleveranser sedan många år sker av Xavitechs standardsor-
timent. All utveckling och produktion sker i Härnösand. 

Kommunicerade finansiella mål är att koncernen i huvudsak 
skall utvecklas organiskt och vara vinst- och utdelningsmaxi-
merande. Koncernen ska omsätta ca 166 Mkr i slutet av 2023 
med en ”Earning” om ca 11 Mkr. Den stora andelen konsulta-
tiva intäkter i koncernen gör att målet är att kunna dela ut 
ca 60% av resultatet och ca 40% användas till amortering av 
förvärvslånet gentemot Empir Group AB samt nyinvesteringar 
i verksamheten om koncernens situation så tillåter. 
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FRONTWALKER GROUP AB
KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensför-
stärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser samt 
tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i 
de helägda dotterbolagen Frontwalker Uppsala, Frontwalker 
Sundsvall, Frontwalker Malmö, MSC Solutions, MSC 
Frameworks och Tavana IT. 

KORT BESKRIVNING AV 
PRODUKTER/TJÄNSTEINRIKTNING
Tyngdpunkten i Frontwalker Groups verksamhet ligger i 
CV-affären, där våra specialister stärker kundernas organisa-
tioner med expertis inom systemutveckling, systemarkitektur, 
projektledning, kravanalys och test. En betydande del av 
systemutvecklingsverksamheten utgörs även av helhetså-
taganden kring utvecklingsprojekt och systemförvaltning, där 
Frontwalkers organisation utgör kundens outsourcade sys-
temutvecklingsavdelning och genomför kompletta leveranser 
på distans. Den flexibilitet, kontinuitet och tillgänglighet vi 
kan erbjuda i sådana tjänsteleveranser innebär ett stort värde 
för kunden, samtidigt som det för Frontwalkers del innebär 
att vi blir en strategisk partner med möjlighet till långa avtala-
de intäkter där vi kan leverera och ta betalt för andra värden 
än enbart de timmar vi lägger ner. 

Genom dotterbolaget Tavana IT erbjuder Frontwalker även 
tjänster för IT-support och infrastruktur. Också inom detta 
område kan vi erbjuda såväl tillfällig resursförstärkning på 
distans eller hos kund, alternativt kompletta leveranser där vi 
tar ett helhetsansvar för hela kundens servicedeskverksamhet 
inklusive rekrytering och bemanning, utrustning och infra-
struktur, process och uppföljning. 

Centralt samordnas i moderbolaget resurser så som t.ex. 
ekonomifunktion och controlling, hantering av ramavtal och 
upphandlingsprocesser, kvalitet, konceptutveckling, varu-
märken, certifieringar, partnernätverk och offshore-tjänster. 
Genom samordning av koncernens samlade kompetens och 
leveranskapacitet kan Frontwalker Group trots sin decen-

traliserade organisation genomföra leveranser av betydande 
volymaffärer. 

MARKNADSÖVERSIKT
IT-marknaden 2020 präglades förstås mer än någonting annat 
av coronapandemin. Efter en dramatisk inbromsning under 
tidiga våren var aktiviteten på marknaden mycket låg ända 
fram till början av hösten, då en försiktig återhämtning kunde 
anas dock mindre än vi hade hoppats på, och från mycket låga 
nivåer. Även om pandemins effekter har påverkat Frontwalker 
Group kraftigt under året har vi dock varit lyckligt lottade så 
till vida att vi haft en frisk kärna av kunder vars verksamhet 
varit relativt intakt genom hela pandemin, inte minst inom 
segmentet e-hälsa och på myndighetssidan. 

Under inledningen av 2021 har vi äntligen börjat känna av 
något som känns som en islossning på marknaden, och antalet 
konsultförfrågningar har ökat mer påtagligt. Samtidigt är utbu-
det av tillgängliga konsulter på marknaden större än vanligt, 
en effekt som förstärks av att många uppdragsförfrågningar 
är helt på distans. Om trenden håller i sig innebär det att vi 
nu har bättre förutsättningar att växa än under 2020, men att 
vi antagligen kan förvänta oss viss press på timpriserna under 
den närmsta tiden.

FRAMTIDSUTSIKTER
När vi tittar ännu längre fram är vår bedömning att IT-
marknaden snart kommer att återgå till det normaltillstånd 
som rått i många år, det vill säga att efterfrågan på IT-
konsulter är större än utbudet. Ännu återstår mycket att göra 
i den digitaliseringsprocess som pågår inom snart sagt alla 
slags verksamheter och som driver efterfrågan av it-tjänster, 
och bristen på tillgänglig it-kompetens är ett strukturellt 
problem som ännu inte har fått sin lösning. 

Den omställning till distansarbete som nu skett i samhället 
bedömer vi kan leda till att många kunder redan vid upp-
handlingstillfället öppnar upp för möjligheten till leverans på 

distans, även efter det att restriktionerna om social distan-
sering hävts. Konsekvensen blir i så fall att de geografiska 
avgränsningarna på marknaden delvis luckras upp, vilket skulle 
innebära nya affärsmöjligheter men även ökad konkurrens. På 
en sådan marknad kommer det att bli än viktigare att utveckla 
och kommunicera sin unicitet, både vad gäller teknisk expertis 
och branscherfarenhet. För Frontwalker Group innebär det en 
möjlighet att dra fördel av det faktum att vi är en grupp be-
stående av självständiga enheter, genom att tydligare än idag 
lyfta fram den expertis och inriktning som finns inom respek-
tive verksamhetsbolag. Vi ser även att distansarbetestrenden 
ökar våra möjligheter att sälja in vår modell för helhetså-
taganden kring systemutveckling och systemförvaltning med 
leverans från våra hemkontor. Frontwalker Group har sedan 
tidigare en tydligt uttalad ambition att öka andelen 
inhouse-åtaganden, och vi räknar med att den ökade ac-
ceptansen för distansarbete kommer att underlätta den 
förflyttningen.
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KORT BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN
Xavitech Micropumps utvecklar, tillverkar och säljer mikro-
pumpar med en unik teknologi på en global marknad. 
Verksamheten är etablerad i Härnösand och jobbar med 
försäljningsdistributörer i flertalet länder däribland USA, UK, 
Tyskland, Australien och Kina. De största marknaderna idag 
är Europa och USA. Behovet av att kunna mäta små flöden 
för analys eller processkontroll har länge varit stort och 
möjligheterna ökar med bättre sensorer, pumpar och smarta 
lösningar.

KORT BESKRIVNING AV PRODUKTEN
Xavitech har under många år utvecklat en egen pumpteknolo-
gi. Det unika med vår teknologi är vi har ett inbyggt paten-
terat styrsystem med mjukvara i pumparna. Enbart linjära rö-
relser i pumparna ger också mycket lång livslängd. Mjukvaran 
och styrsystemet gör att Xavitech kan förse kunderna med 
en funktionslösning i jämförelse med att ”bara” leverera en 
pump. Det kan också leda till en mer kostnadseffektiv lösning 
där pumpen ersätter andra komponenter för att mäta exem-
pelvis tryck och flöde. De flesta av företagets kunder landar 
i att köpa kundanpassade pumpar vilket oftast innebär att 
pumparna kalibreras enligt kundens önskemål att leverera ett 
specifikt flöde som de behöver i sitt system.

MARKNADSÖVERSIKT
Med en renodlad verksamhet gjorde pumpbolaget ett resultat 
på -236 tkr 2020 vilket är det bästa i företagets historia. Trots 
en global pandemi och recession lyckades vi öka omsättning-
en jämfört med tidigare år. Covid19 påverkade verksamheten 
på flera sätt och till skillnad från svenska företag på den 
svenska marknaden som mer eller mindre varit öppen under 
hela pandemin har den globala marknaden varit periodvis 
helt stängd i olika delar av världen. Våra nya kunder kommer 
uteslutande från FoU projekt vilka i princip helt upphörde 
under 2020. Covid19 ledde också till en ökad försäljning till 
befintliga kunder inom sjukvårdsprodukter vilket bidrog starkt 
till den ökade omsättningen. Under början av 2021 har FoU 

projekt börjat starta upp igen och håller det i sig ser 2021 ut 
att kunna bli ett bra år.  

FRAMTIDSUTSIKTER
Behovet av utrustning inom patientvård kommer att vara fort-
satt högt under en lång tid framöver för att stå bättre rustade 
inför nästa möjliga pandemi, vilket ger oss en stor potential 
att växa inom det segmentet. Målsättningen är fortsatt att 
växa organiskt med många nya projekt och kunder i lagom 
storlek och det finns ingenting som motsätter att det ska falla 
väl ut. Marknadens behov av pumpar ökar kontinuerligt och vi 
är väl positionerade för att växa och ta marknadsandelar.

XAVITECH MICROPUMPS AB
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A-aktier

335 000
15 000

-
-
-
-

150 000
-
-
-
-

500 000

Kapital

50,83%
6,69%
3,57%
3,44%
2,71%
2,41%
1,80%
1,88%
1,57%
1,33%

23,78%
100%

B-aktier

15 881 566
2 120 085

1 139 116
1 096 951

863 167
768 150
424 620
600 077
499 738
424 000

7 587 228
31 404 758

Röster

51,08%
6,64%
3,52%
3,39%
2,66%
2,37%
2,24%
1,85%
1,54%
1,31%

23,41%
100%

Källa: Avanza

Xavitech har ca 1 700 olika aktieägare och de fem största aktieägarna representerar 67,28% av rösterna och 67,23% av kapitalet. 

STÖRSTA AKTIEÄGARE PER DEN 31 DECEMBER 2020

Empir Group AB
Lars Save med bolag
Lars Kingelin med bolag
Nordnet Pension AB
S-Bolagen AB
Bengt Lindström med bolag
Savenode AB
JRS Asses Mang AB
Anders Johansson med bolag
Coeli Wealth Management AB
Övriga ägare
Totalt antal aktier 2020-12-31

AKTIEINFORMATION
Xavitechs aktie listades på NGM SME.
Första handelsdag för aktien var
29 mars 2017.

Aktienamn: XAVI MTF B
ISIN-Kod: SE0003088541

Antal aktier 2020-12-31
A-aktier: 500 000st
B-aktier: 31 404 758st
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LEDNING, STYRELSE OCH REVISOR
LEDNING
Xavitech är ett renodlat ägarbolag som ombesörjer centrala 
ekonomifunktioner och administration för hela koncernen. 
Rörelserna drivs i självständiga dotterbolag med egna ledning-
ar i form av VD och styrelser. Expansion sker med utgångs-
punkt från de operativa bolagen som försöker trimma sina 
verksamheter och växa framförallt lokalt. Nya verksamhetor-
ter eftersträvas för bättre rikstäckning och tillväxt genom nya 
förvärv. 

Torbjörn Nilsson, Verkställande direktör och ledamot, 
Xavitech AB (publ)
Född 1967, I Bolaget sedan 2020

Torbjörn har en ekonomie kandidatexamen från Mälardalens 
högskola i Västerås. Han arbetar som CFO/vVD i Empir Group 
AB och är styrelseledamot och styrelseordförande i flertalet 
av Empir Group AB:s dotterbolag. Han har tidigare varit CFO 
för den noterade koncernen Nocom AB samt ekonomichef 
för mjukvarubolaget Northern Parklife AB.

Antal aktier i Xavitech privat, genom bolag och genom närstå-
ende: 4092 B-aktier

Henrik Sjöström, Verkställande direktör, Xavitech Micro-
pumps AB
Född 1974, I Bolaget sedan 2017

Henrik är civilingenjör och har en bakgrund med inriktning 
inom industriell ekonomi och marknadsföring.  Lång erfaren-
het av ledarskap och försäljning. Henrik har sedan 2018 varit 
VD för Xavitech AB, men övergick till att vara VD för Xavitech 
Micropumps AB under slutet av 2019. 

Antal aktier i Xavitech privat, genom bolag och genom närstå-
ende: 3000 B-aktier

STYRELSE
Lars Save, Civilingenjör KTH och styrelsens ordförande
Född 1954, I styrelsen sedan 2019

Lars har följt Xavitech under många år och var en av de tidiga 
investerarna innan bolaget var noterat. Lars är styrelseleda-
mot och VD i ett större antal noterade och onoterade bolag 

inom främst informationsteknik och IT. Största aktuella enga-
gemanget är som VD och koncernchef för Xavitechs huvudä-
gare Empir Group AB, noterat på Nasdaq Small Cap.

Antal aktier i Xavitech privat, genom bolag och genom närstå-
ende: 15 000 A-aktier och 2 123 140 B-aktier

Pontus Puljer, ledamot
Född 1979, I styrelsen sedan 2015

Har en bakgrund med ledande befattningar inom främst 
finansbranschen och med ansvar för organisationsutveck-
ling. 2015 startade Pontus tillsammans med övriga ägare 
Professionals Nord, som jobbar för lokal kompetensför-
sörjning i världsklass. Efter 5 år utsågs Professionals Nord 
till Gasellföretag för första gången med en omsättning om 
100 miljoner. Driver eget bolag med konsultuppdrag inom 
affärsutveckling och interimschef. 8 aktiva styrelseuppdrag, 
Xavitech inkluderat.

Antal aktier i Xavitech privat, genom bolag och genom närstå-
ende: 500 B-aktier

Lars Kingelin, ledamot
Född 1960, I styrelsen sedan 2019

Lars har varit entreprenör inom Däckspecialisten i Huddinge 
AB i 29 år. Han har varit aktiv i branchorganisationen, 
Däckspecialisternas Service AB, och varit styrelseledamot för 
kedjan Däckteam Sverige AB. Under 13 år var Lars även sty-
relseledamot i Öresunds terminalens Fastighets AB. Lars har 
även varit ledamot i flertalet olika idrottsföreningars styrelser 
samt styrelseordförande i King in West AB och King Salin AB. 

Antal aktier i Xavitech privat, genom bolag och genom närstå-
ende: 1 141 016 B-aktier

Lena Sundsvik, ledamot
Född 1968, I styrelsen sedan 2020

Lena, har en kandidatexamen i maskinteknik från 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon driver 
Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB och är styrelseleda-
mot i Skawen Holding AB. Hon har tidigare varit Partner på 

Leading Business AB samt ansvarig för kundutvecklingsprojekt 
och utvecklingsavdelningens linjeverksamhet på Stoneridge 
Electronics AB.

Antal aktier i Xavitech privat, genom bolag och genom närstå-
ende: Inga

REVISOR
Johan Fransson, auktoriserad revisor
Född 1964, bolagets revisor sedan 2019

Innehavet avser 2020-12-31



Ekonomisk rapport 
Dotterbolag Xavitech MedtechFÖRVALTNINGSBERÄTTELSE



Styrelsen och verkställande direktören för Xavitech AB (publ) 
får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

I den här årsredovisningen anges belopp i tkr om inget annat 
särskilt anges.
 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Xavitech är en noterad koncern med inriktning på sin IT-
koncern, Frontwalker Group AB, som med hjälp av hög kom-
petens och leveranskapacitet samordnar, leder och levererar 
betydande volymaffärer. Detta genom att samla specialister, 
tjänster och verksamhetsbolag vars främsta mål är att erbjuda 
en modern IT-infrastruktur som är innovativ, säker och som 
lever över tid.

Xavitech Micropumps AB har en inriktning på att utveckla, säl-
ja och marknadsföra innovativa mikropumpar för kunder med 
volymtillverkade produkter inom gas- och luftanalys. 
 

OMSÄTTNING OCH RESULTAT
Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8,7 Mkr (3,3 
Mkr) en ökning med 160%. Rörelseresultatet för perioden 
uppgår till -4,2 Mkr (-4,7 Mkr), hänförligt till dels en omvärde-
ringseffekt i samband med att Frontwalker Group blev dotter-
bolag och dels på grund av ökade kostnader i moderbolaget 
när struktur och processer anpassats till en nivå för en större 
verksamhet. 

Resultatet efter skatt per aktie för perioden uppgår till -0,29 
kr (-1,22 kr).

KASSAFLÖDE 
Under helåret 2020 uppgick det totala kassaflödet till 7,3 (1,7) 
Mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 
2,1 (-1,2) Mkr, som en följd av att Frontwalker Group numera 
är dotterbolag samt att Bolaget under året mottagit utdel-
ning. Kassaflödet i investeringsverksamheten uppgick till 11,9 
(-1,4) Mkr, det positiva kassaflödet i investeringsverksamheten 
är i huvudsak hänförligt till likvida medel i förvärvat bolag. 

Kassaflödet i finansieringsverksamheten uppgick till -6,6 (4,3) 
Mkr. Amortering på lån till Empir Group har skett med 10,5 
Mkr samt utdelning till aktieägarna med 1,9 Mkr. Tillskott från 
nyemissioner under året uppgår till 5,8 Mkr. 

FINANSIELL STÄLLNING 
Koncernens likvida medel per den 31 december 2020 uppgick 
till 11,7 (4,4) Mkr, till vilket skall läggas en outnyttjad checkkre-
dit på 8,8 (1,0) Mkr d v s totala disponibla likvida medel per 
den 31 december uppgick till 20,5 (5,4) Mkr. 
De räntebärande skulderna uppgick per den 31 december 2020 
till 32,6 (26,2) Mkr, vilket ger en räntebärande nettoskuld på 
20,9 (21,8) Mkr.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR
Årets investeringar i immateriella och materiella anläggnings-
tillgångar uppgår till 0 Mkr (0,1). Årets avskrivningar uppgår 
till 0,6 Mkr (1,8). I årets avskrivning ingår en goodwillavskriv-
ning på den goodwill som uppstod i samband med förvärvet 
av 51% i Frontwalker Group. Förgående års avskrivning är 
hänförligt till en omvärdering av främst immateriella anlägg-
ningstillgångar vilket ledde till betydande nedskrivningar. 
Investeringen i samband med förvärvet av Frontwalker Group 
uppgick till 25,7 Msek, vilken finansierades genom en säljarre-
vers om 25,5 Mkr. 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Koncernens anläggningstillgångar består i huvudsak av den 
goodwillpost som uppstod efter förvärvet av Frontwalker 
Group AB.

EGET KAPITAL 
Eget kapital uppgick den 31 december 2020 till 26,6 (11,2) 
Mkr, vilket motsvarar 0,84 (1,28) kr per utestående aktie. 
Förändringar av eget kapital visas på sidan 19. Styrelsen har 
föreslagit att årsstämman den 12 maj 2021 att utdelning 
skall utgå med 0,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2020. 
Moderbolaget redovisar ett eget kapital om 33,5 (12,4) Mkr.

PERSONAL 
Medelantalet anställda under perioden uppgick till 10 (5). 

ÄGARSTRUKTUR 
Per den 31 december 2020 hade Xavitech AB två ägare (se 
nedan) som var och en innehade aktier motsvarande fem pro-
cent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget, totalt 
ägde dessa 57,72 % av rösterna och 57,52 % av kapitalet. 

 
  

Aktien är noterad på NGM Nordic MTF sedan våren 2017 och 
har per bokslutsdagen 1739 olika aktieägare.

MODERFÖRETAGET
Verksamheten i moderföretaget Xavitech AB består främst 
i att äga och förvalta aktier i dotterbolag samt att svara för 
koncernsamordnande funktioner. Under slutet av 2019 ren-
odlades verksamheten i moderbolaget genom att pumpverk-
samheten överläts till Xavitech Micropumps AB som var ett 
helägt dotterföretag.

Moderbolagets nettoomsättning under 2020 uppgick till 0,0 
(3,0) Mkr. 2019 års omsättning var hänförligt till pumpverk-
samheten. Resultatet efter finansiella poster var 0,1 (-4,2) 
Mkr. Under perioden har moderbolaget mottagit utdelning 
från intressebolag samt betalat ränta på förvärvslån. I övrigt 
har arbetet under året präglats av att säkra finansieringen av 
Frontwalker-förvärvet samt att säkerställa rätt kompetenser i 
moderbolaget framåt. 

Kassa och bank uppgick till 1,4 (4,0) Mkr per den 31 december 
2020 och det egna kapitalet summerade till 
33,5 (12,4) Mkr. Soliditeten uppgick den 31 december 2020 till 
56 (31) procent.
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Empir Group AB
Lars Save med bolag
Totalt

Röster %
51,08
6,64

57,72
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET
• Den 11 december 2020 beslutade den extra bolagsstäm-

man att bifalla styrelsens beslut om förvärv av 77 955 
aktier i Frontwalker Group AB från Empir Group AB. I och 
med att även den extra bolagstämman i Empir Group AB 
godkänt transaktionen var samtliga villkor för transaktio-
nens genomförande uppfyllda. Bolagsstämman beslutade 
vidare, i enlighet med aktieägaren Empir Groups för-
slag, att genom nyval utse den nya styrelsesuppleanten 
Torbjörn Nilsson till styrelseledamot för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. Arvode ska utgå i enlighet 
med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 
2020. Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera 
tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse 
från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, 
apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av 
aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Syftet 
med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbe-
tet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt 
sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter 
och andra tillgångar. Den extra bolagsstämman beslutade 
även i enlighet med styrelsens förslag, att anta ny bolags-
ordning kring gränserna av aktiekapital samt antal aktier.  

• Den 16 november 2020 utsågs Anders Hibell till ny VD 
och chef för underkoncernen Frontwalker Group. Han 
ersatte därmed avgående VD Torbjörn Skog. 

• Den 6 november 2020, ingick Xavitech avtal med Empir 
Group om förvärv av 77 955 aktier i Frontwalker Group. 
Köpeskillingen uppgick till 25 500 000 kr. Betalning för 
de förvärvade aktierna i Frontwalker erlades genom 
säljarrevers. Säljreversen löper med ränta enligt en årlig 
räntesats om 6,7 procent intill dess skulden i dess helhet 
har återbetalats. Xavitech ska återbetala skulden i dess 
helhet till säljaren senast 1 april 2035. Avtalet var villkorat 
ett godkännande av såväl Xavitechs som Empirs aktieäga-
re eftersom förvärvet är att betrakta som en närstående-
transaktion enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen. Xavitech 
skulle efter transaktionen äga samtliga 152 955 aktier i 
Frontwalker, vilket innebar att Xavitech kommer att kon-
solidera och rapportera Frontwalker som dotterbolag.

• Den 2 november 2020 offentliggjordes utfallet av före-
trädesemissionen beslutad av styrelsen den 24 augusti 
2020.  Emissionen tecknades till totalt 44,89 procent och 
Xavitech tillfördes därmed 12,85 Mkr före emissionskost-
nader, varav 11,98 Mkr erlades genom kvittning av fordran 
på Xavitech. Empir Group AB:s fordran på Xavitech som 
uppstod i samband med att Xavitech förvärvade 75 000 
aktier i Frontwalker Group AB från Empir Group AB den 
6 december 2019. Företrädesemissionen innebar att 
Xavitechs aktiekapital ökade med 2 965 437,60 kr, från 6 
605 989,80 kr till 9 571 427,40 kr, genom nyemission av 9 
884 792 nya aktier av serie B. Efter företrädesmissionen 
kom antalet aktier i Xavitech att uppgå till 500 000 aktier 
av serie A och 31 404 758 aktier av serie B. De nya aktierna 
registrerades av Bolagsverket den 9 november 2020.  

• Den 14 oktober 2020 offentliggjorde styrelsen i Xavitech 
ett EU-tillväxtprospekt. Prospektet upprättades med an-
ledning av den beslutade företrädesemissionen och har 
godkänts och registrerats av Finansinspektionen.  

• Den 24 augusti 2020 beslutade styrelsen i Xavitech, med 
stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 
2020, att genomföra en emission med företrädesrätt om 
högst 22 019 966 aktier av serie B till en teckningskurs om 
1,30 kr per aktie. Teckningskursen motsvarade en premie 
om cirka 4,48 procent jämfört med stängningskursen för 
Xavitechs aktie av serie B den 21 augusti 2020. Givet att 
emissionen fulltecknades skulle bolaget tillföras ca 28,6 
Mkr före emissionskostnader. Syftet med emissionen 
var primärt att återbetala kvarvarande del av Xavitechs 
förvärvsslån, vid emissionstillfället uppgående till ca 13,7 
Mkr. Bolagets största aktieägare, Empir Group AB, som 
representerade ca 41,8 % av aktierna och ca 42,4% av 
rösterna i Xavitech, åtog sig att utan kostnad för bolaget 
teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen, vilket 
motsvarade en nyinvestering i Xavitech om minst ca 12 
Mkr. Teckningsåtagandet motsvarade ca 41,8% av företrä-
desemissonen.  

• Den 20 augusti 2020 utsåg styrelsen styrelseledamoten 
Lena Sundsvik som ny VD för Xavitech. Lena Sundsvik 
tillträdde med omedelbar verkan och ersatte Torbjörn 

Skog som på egen begäran önskat lämna för att fokusera 
på Xavitechs intresseföretag Frontwalker Group AB där 
Torbjörn Skog fortsatt var VD och koncernchef. Lena 
Sundsvik driver Verksamhetspartner Lena Sundsvik AB 
och är styrelseledamot i Xavitech, Nodeus Group och 
Skawen Holding AB. Lena Sundsvik äger inga aktier i 
Xavitech.  

• Den 15 juli 2020 offentliggjorde styrelsen i Empir Group 
att man valt att utnyttja sin företrädesrätt i den pågåen-
de emissionen, beslutad av styrelsen i Xavitech den 20 
maj 2020, vilket innebar att Empir Group tilldelades 4 614 
500 B-aktier.  

• Den 26 juni 2020 offentliggjordes utfallet i företrädes-
emissionen. Emissionen tecknades till totalt cirka 37,6 
procent och Xavitech tillförs ca 7,5 Mkr före emissions-
kostnader om 1,1 Mkr, varav cirka 5,8 Mkr erläggs genom 
kvittning av fordran på Xavitech. Företrädesemissionen 
innebar att Xavitechs aktiekapital ökade med 1 805 747,1 
kr, från 4 800 242,7 kr till 6 605 989,8 kr, genom ny-
emission av 6 019 157 nya aktier av serie B. Efter företrä-
desmissionen uppgick antalet aktier i Xavitech till 500 
000 aktier av serie A och 21 519 966 aktier av serie B. 
Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit 
i företrädesemissionen uppgick därmed till cirka 27,3 
procent. De nya aktierna registrerades av Bolagsverket 
den 8 juli 2020.  

• Den 25 maj 2020 betalades den beslutade utdelningen 
ut per 0,12 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen 
fastställdes till den 19 maj 2020.  

• Den 20 maj 2020 beslutade styrelsen att genomföra en 
nyemission med företrädesrätt om högst 16 000 809 
aktier av serie B till en teckningskurs om 1,25 kr per aktie. 
Teckningskursen motsvarade en premie om cirka 4,2 pro-
cent jämfört med stängningskursen för Xavitechs aktie 
av serie B den 19 maj 2020. Givet att emissionen fullteck-
nades skulle bolaget tillföras ca 20 Mkr före emissions-
kostnader. Syftet med emissionen var primärt att kunna 
återbetala kvarvarande del av Xavitechs förvärvsslån, vid 
emissionstillfället uppgående till ca 20 Mkr. Lånet löper 
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med en årlig ränta om 6 procent.  

• Den 15 maj 2020 beslutade årsstämman, i enlighet med 
styrelsens förslag, att dela ut 0,12 kr per aktie för räken-
skapsåret 2019. Årsstämman beslutade att antalet styrel-
seledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter 
med en styrelsesuppleant samt att bolaget ska ha en auk-
toriserad revisor. Genom omval utsågs Pontus Puljer, Lars 
Kingelin, Lars Save och Lena Sundsvik till styrelseleda-
möter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
Lars Save omvaldes till styrelsens ordförande. Arvoden 
till styrelsen, i enlighet med förslag från aktieägare, ska 
utgå med sammanlagt 280 tkr, att fördelas med 100 tkr 
till ordföranden och 60 tkr vardera till styrelsens övriga 
ledamöter. Årsstämman godkände styrelsens beslut av lå-
neavtal med Empir Group AB. Sedan tidigare har även ak-
tieägarna i Empir Group AB godkänt låneavtalet. Samtliga 
villkor för ingående av låneavtalet var därmed uppfyllda. 
Låneavtalet innebär att Xavitech har tryggat en långsiktig 
finansiering och har ett rörelsekapital som erfordras för 
att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för 
en period om minst tolv månader. Styrelsen bemyndiga-
des att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, 
med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, 
mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, 
besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller 
teckningsoptioner. Syftet med bemyndigandet är att ge 
styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bo-
laget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och 
förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar. 

• Den 8 april 2020 beslutade styrelsen att föreslå stäm-
man en utdelning om 0,12 kr per aktie. Detta innebar en 
sänkning från det tidigare utdelningsförslag om 0,15 kr 
per aktie som kommunicerades i samband med boksluts-
kommunikén. Sänkningen gjordes för att värna Bolagets 
likviditet och skapa bättre förutsättningar att hantera 
de effekter som det osäkra marknadsläget till följd av 
Corona-viruset kan ge upphov till. 

• Den 7 april 2020 ingick Xavitech och Empir Group AB ett 
långfristigt låneavtal om 20 Mkr för att refinansiera den 
revers som Xavitech ställde ut i samband med förvärvet 

av 75 000 aktier i Frontwalker Group AB. Låneavtalet 
godkändes av aktieägarna i Empir Group AB och Xavitech 
AB på bolagsstämmorna som hölls den 14 maj 2020 
respektive den 15 maj 2020. Låneavtalet löper med ränta 
enligt en årlig räntesats om 6 procent intill dess skul-
den i dess helhet har återbetalats. Xavitech ska erlägga 
amorteringar på skulden till Empir Group AB kvartals-
vis motsvarande ett belopp som utgör 50 procent av 
erhållen utdelning från Frontwalker Group AB. Xavitech 
ska återbetala skulden i dess helhet till Empir Group 
AB senast den 1 april 2035. Oaktat det föregående har 
Xavitech rätt att när som helst i förtid återbetala belopp 
motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med 
på sådant belopp upplupen ränta. 

• Den 23 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma där 
stämman fattades beslut om nytt antal styrelseledamöter 
samt att den nya styrelsen skulle bestå av; ledamöterna 
Pontus Puljer, Mats Berlin, Lars Kingelin och Lars Save. 
Nyval skedde av ledamoten Lena Sundsvik och supple-
anten Torbjörn Nilsson. Till ny styrelseordförande valdes 
Lars Save. Vidare beslutade stämman att styrelseordfö-
randen och styrelseledamöter ska erhålla arvode för sitt 
styrelsearbete i enlighet med den arvodesnivå som beslu-
tades av årsstämman 2019 proportionerligt i förhållande 
till mandattidens längd. 

• Den 27 februari 2020 beslutade styrelsen för Xavitech, 
med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på 
extra bolagsstämma den 13 februari 2020, att genomföra 
en riktad nyemission. Genom den riktade nyemissionen 
tillfördes Bolaget en emissionslikvid om 2 166 800,40 
kr, före transaktionskostnader, varav 600 000 kr erlades 
genom kvittning av delar av Empir Group AB:s fordran 
på Bolaget som uppstod när Empir Group ställde ut en 
säljarrevers till Bolaget i samband med att Bolaget förvär-
vade 75 000 aktier i Empir Solve AB (sedermera namn-
ändrat till Frontwalker Group AB) från Empir Group den 
6 december 2019. Styrelsen avsåg även att genomföra en 
nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga ak-
tieägare efter att delårsrapporten för det första kvartalet 
2020 offentliggjorts.  

• Den 13 februari 2020 hölls en extra bolagsstämma där 
beslut om ny bolagsordning samt beslut om ett emis-
sionsbemyndigande för styrelsen antogs. 

• Med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på 
extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutades 
den 13 januari 2020 att genomföra ytterligare en riktad 
nyemission. Bolaget tillfördes en emissionslikvid om 4 
015 152 kr, före transaktionskostnader, varav 1 778 400 kr 
erlades genom kvittning av delar av Empir Group AB:s 
fordran på Bolaget som uppstod när Bolaget accepterade 
en säljarrevers från Empir Group i samband med förvär-
vet av Frontwalker Group.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN
Xavitechs finansiella utfall kommer vara avhängigt av hur 
Frontwalker Group följer den femårsplan som antagits i febru-
ari 2021. Frontwalker Group är i sin tur beroende av konjunk-
turen på den svenska IT-marknaden, vilka kan variera över 
tid och påverka Frontwalker Groups intjäningsförmåga och i 
nästa steg Xavitechs avkastning på investeringen. Även dot-
terbolaget Xavitech Micropumps ABs utveckling kan komma 
att påverka det finansiella utfallet.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Styrelsen har förändrat sin bedömning av de långsiktiga fram-
tidsutsikterna jämfört med de finansiella målen som presen-
terades i december 2019, detta i och med förvärvet av 51% i 
Frontwalker Group. För mer information om de nya finansiella 
målen, se sida 14.  

Långsiktigt är bedömningen att de områden där Xavitech 
är verksamt har en god underliggande potential. Xavitechs 
tillväxtstrategi är att i huvudsak växa organiskt och att vara 
vinst- och utdelningsmaximerande. 

Världsekonomin har påverkats kraftigt av spridning av 
Covid-19 till många länder bland annat Sverige. Inom 
Frontwalker Group har vi sett en minskad aktivitet på kundsi-
dan, i första hand kopplad till den allmänna osäkerheten 
kring det kommande konjunkturella läget och att våra kunder 
kortsiktigt har prioriterat omedelbara praktiska problem i sina 
verksamheter och ägnat mindre uppmärksamhet åt långsik-
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tiga utvecklingsprojekt. Givet befintlig kundmix bedömer 
vi däremot risken för omfattande direkta effekter av Covid 
19-pandemin som begränsad. De sektorer Frontwalker Group 
i dagsläget levererar mest till är E-hälsa och offentlig sektor 
och koncernen har ingen exponering alls mot tex rese- eller 
restaurangbranschen. Även inom Xavitech Micropumps har 
verksamheten påverkats av den pågående pandemin som lett 
till en global ekonomisk nedgång. Trots det så har vi under 
senaste kvartalet 2020 ökat omsättningen och vi har märkt en 
viss uppgång hos befintliga kunder.

Sveriges regerings olika stödpaket har under året givit 
Xavitech 351 tkr och Frontwalker Group 3 555 tkr i stöd för 
att hantera de utmaningar som koncernen ställdes inför med 
minskade kostnader genom sänkta arbetsgivaravgifter, kort-
tidspermitteringar och minskade sjuklönekostnader. I dagslä-
get har en stor del av stödåtgärderna avtagit.

Styrelsen noterar dock att det finns en fortsatt risk att den 
pågående covid-19 pandemin kan komma att få finansiell 
påverkan på Xavitech även under 2021. En utförlig beskrivning 
av riskerna i Xavitechs verksamhet finns beskrivet på sidorna 
27-29 under not 3 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer. 

XAVITECHS FINANSIELLA MÅL
Den 1 februari 2021 fastställde styrelsen i Xavitech nya 
finansiella mål samt ny utdelningspolicy med anledning av 
förvärvet av 51% i Frontwalker Group. Styrelsen för Xavitech 
har antagit nya mål enligt nedan och etablerat resultat efter 
schablonskatt, ”Earnings” som koncernens viktigast nyckeltal. 

• Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi 
och vara vinst- och utdelningsmaximerande. 

• Xavitech ska nå en nettoomsättning om cirka 166 Mkr i 
slutet av 2023. 

• Xavitech ska nå en ”Earning”, om cirka 11 Mkr, motsvaran-
de 6,6% av omsättningen i slutet av 2023. 

Enligt den av styrelsen för Xavitech antagna utdelningspoli-
cyn ska cirka 60% av resultatet delas ut till aktieägarna och 
cirka 40% användas till amortering av förvärvslånet gentemot 
Empir Group AB samt nyinvesteringar i verksamheten förut-
satt att koncernens situation så tillåter. 

VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 
Xavitech koncernen och moderbolaget Xavtiech AB är genom 
sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker, 
såsom marknadsrisk, kreditrisk, likviditetsrisk och affärsrisk. En 
generell ekonomisk nedgång kan naturligtvis minska efterfrå-
gan på Xavitechs tjänster.

En utförlig beskrivning av riskerna i Xavitechs verksamhet 
finns beskrivet på sid. 27-29 under not 3, Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer.

UTDELNING 
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,10 
kr per aktie. 

ÅRSSTÄMMA
Årsstämman kommer att hållas den 12 maj 2021 på 
Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. 
Årsredovisningen för 2020 kommer att finnas tillgänglig under 
vecka 15 2021, i tryckt version på huvudkontoret och i digitalt 

format på hemsidan www.xavitech.com. 
 
RESULTATDISPOSITION
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, 
disponeras enligt följande

 

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER 
RESULTATDISPOSITIONEN 
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,10 
(0,12) kr per aktie för 2020. Efter föreslagen utdelning uppgår 
moderbolagets soliditet till 53,1% och koncernens soliditet 
till 25,2 %. Förutsatt att koncernens verksamhet fortsätter att 
generera vinst innebär detta att koncernen kan upprätthålla 
likviditeten på en mycket god nivå. Styrelsens uppfattning är 
att den föreslagna utdelningen inte hindrar koncernen från att 
fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen 
kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktie-
bolagslagen 17 kap 3§ 2-3st (försiktighetsregeln).

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas 
till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhöran-
de noter.

Koncernredovisningen för moderbolaget Xavitech AB (publ) 
för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2020 har 
godkänts av styrelsen och verkställande direktören för 
publicering den 12 april 2021 och kommer att föreläggas för 
årsstämman den 12 maj 2020 för fastställande.

Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ) med säte i 
Stockholm, organisationsnummer 556675-2837 och adress 
Söder Mälarstrand 65C, 118 25 Stockholm.

Medel att disponera, tkr
Balanserat resultat
Överkursfond 
Årets resultat
Summa

Förslag till disposition, tkr
Utdelning 0,10 kr per aktie

Balanseras i ny räkning
Summa

2 155
21 719

73
23 947

3 190
20 757
23 947
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FLERÅRSÖVERSIKT MODERFÖRETAGET

UTVECKLING AV FÖRETAGETS VERKSAMHET, RESULTAT OCH STÄLLNING 

TSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Medelantalet anställda

Alternativa nyckeltal som inte är definierade 
eller specificerade enligt BFNAR

TSEK
Nettoomsättnings tillväxt %
Rörelsemarginal %
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)
Antal aktier (genomsnitt) ’000’

För definitioner av nyckeltalen se not 27 sid. 40

FLERÅRSÖVERSIKT KONCERN 
Finansiella mått som är definierade eller specifi-
cerade enligt BFNAR

TSEK
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet
Medelantalet anställda

2019-01-01
2019-12-31

3 010
-2 992
- 4 236
39 734

31%
5,0

2020-01-01
2020-12-31

-18
-2 052

73
60 268

56%
0,0

2019-01-01
2019-12-31

-10,7%
-141,6
-1,22
1,28

4 072,8

2020-01-01
2020-12-31

160,2%
-48,30%

-0,29
0,84

19 445,1

2019-01-01
2019-12-31

3 343
-4 735
-4 979
39 445

28%
5,0

2020-01-01
2020-12-31

8 698
-4 200
-5 537

96 398
28%

10,00

2017-01-01
2017-12-31

4 476
-1 061
-1 173
4 416
37 %

5,5

2017-01-01
2017-12-31

27,7%
-23,7%

-0,46
0,64

2 543,3

2017-01-01
2017-12-31

4 476
-1 061
-1 173
4 416
37%

5,5

2018-01-01
2018-12-31

3 745
-1 209
-1 304
7 162
68%

5,5

2018-01-01
2018-12-31

-16,3%
-45,1%
-0,63

1,48
2 851,1

2018-01-01
2018-12-31

3 745
-1 689
-1 784
6 693

65%
5,5

2016-01-01
2016-12-31

3 505
-745
-864
6 186
45%

3,5

2016-01-01
2016-12-31

15,8%
-21,3%
-0,37

1,10
2 359,1

2016-01-01
2016-12-31

3 505
-745
-864
6 186
45%

3,5
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Xavitech AB (publ) 556675-2837  17

RESULTATRÄKNING | KONCERN
Not

5
4

6-9
12

2019-01-01
2019-12-31

3 343
804
386

4 533

-1 685
-1 558
-3 380
-1 764

-881
-4 735

1
-245

-4 979

-

-4 979

-
-

2020-01-01
2020-12-31

8 698
-

375
9 073

-1 778
-2 836
-6 419

-556
-1 684

-4 200

-
-1 337

-5 537

-41

-5 578

-5 578
-

Nettoomsättning
Aktiverat eget arbete
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnad sålda varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Resultatandel i intressebolag
Rörelseresultat

Finansiella poster
Ränteintäkter o liknande intäkter
Räntekostnader o liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

Skattekostnader

ÅRETS RESULTAT

Varav hänförligt till; 
-moderbolagets aktieägare
-innhav utan bestämmande inflytande

TKR
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Not

‘
7
6
8

9

12
11

14

15

Not

17

18
18
19

19

18

22

TILLGÅNGAR, TKR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill
Patent och varumärken
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa immateriella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intressebolag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Tecknat ej inbetalt eget kapital
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2019-12-31

1
-

191
192

186
186

29 515
42

29 557
29 935

936
936

856
33

3 001
174
99

4 163

4 411
4 411

9 510

39 445

2020-12-31

-
55 061

152
55 213

293
293

-
60
60

55 566

1 000
1 000

22 022
-
-

514
5 563

28 099

11 734
11 734

40 832

96 398

EGET KAPITAL OCH SKULDER, TKR

EGET KAPITAL
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive
årets resultat
Summa eget kapital

Minoritetsintresse

Avsättningar för skatter 
Summa avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder 
Kortfristig del av långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

2019-12-31

1 780
43 572

-
-34 153
11 199

-

-
-

-
-

18 000
18 000

-
-

8 158
841

-
-

120
1 127

10 246
39 445

2020-12-31

9 571
56 804

-
-39 731
26 644

3 208

329
329

2 933
27 200

-
30 134

2 500
2 563

-
7 947

173
833

8 635
13 432

36 083
96 398
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Ingående balans 2020-01-01, TKR
Nyemission
Emissionskostnader
Utdelning
Årets resultat

Belopp vid periodens utgång (2020-12-31)

Ingående balans 2019-01-01, TKR
Nyemission
Emissionskostnader
Pågående nyemission
Årets resultat

Belopp vid periodens utgång (2019-12-31)

Aktiekapital

1 780
7 791

-
-
-

9 571

Aktiekapital

890
890

-
-
-

1 780

Annat eget 
kapital in-
klusive årets 
resultat

-34 153
-
-
-

-5 578

-39 731

Annat eget 
kapital in-
klusive årets 
resultat

-29 175
-
-
-

-4 979

-34 154

Övrigt tillsk-
jutet kapital

43 572
18 765
-3 613
-1 920

-

56 804

Övrigt tillsk-
jutet kapital

32 662
5 044
-700

6 567
-

43 573

Summa eget 
kapital

11 199
26 556
-3 613
-1 920
-5 578

26 644

Summa eget 
kapital

4 377
5 934
-700

6 567
-4 979

11 199
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KASSAFLÖDESANALYS  | KONCERN
Not

26
26
25
25

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar/Nedskrivningar
Övriga poster som inte påverkar kassaflödet
Erhållen ränta och utdelning
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

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

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Övriga finansiella anläggningstillgångar 
Likvida medel i förvärvat företag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering
Utdelning
Långfristig fordran
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

2019-01-01
2019-12-31

-4 735
1 764

881
1

-58
7

-2 140

238
-435

4
790
330

-1 213

-84
-32

-1 306
-
-

-1 422

5 834
-1 535

-
-

4 299

1 664

2 747

4 411

2020-01-01
2020-12-31

-4 200
556

1 684
3 430
-1 426

33
78

-64
-647
-114
870

1 968
2 091

-
-

-299
40

12 125
11 866

5 818
-10 532
-1 920

-
-6 634

7 322

4 411

11 734

TKR
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RESULTATRÄKNING | MODERBOLAG
Not

5
4

10
10

Nettoomsättning
Aktiverat eget arbete
Övriga intäkter
Summa intäkter

Kostnad sålda varor
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från koncernföretag
Resultat från andelar i intresseföretag
Ränteintäkter o liknande intäkter
Räntekostnader o liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

Skattekostnader

ÅRETS RESULTAT
 

2019-01-01
2019-12-31

3 010
1

381
3 392

-813
-1 397

-2 828
-1 346

-2 992

-1 000
-
1

-245
-4 236

-

-4 236

2020-01-01
2020-12-31

-18
-

201
183

-
-1 715
-520

-
-2 052

-
3 430

-
-1 305

73

-

73

TKR
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BALANSRÄKNING  | MODERBOLAG
Not

7
8

9

10

12
11

14

15

Not

17

19
18
18

19
18

18
22

TILLGÅNGAR, TKR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent och varumärken
Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Tecknat ej inbetalt aktiekapital
Övriga kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga tillgångar

Kassa och Bank
Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

2019-12-31

-
-
-

-
-
-

850
82

30396
2

31 330
31 330

-
-

690
12

3 001
172
487

74
4 436

3 968
3 968

8 404

39 734

2020-12-31

-
-
-

-
-
-

58 646
-
-
2

58 648
58 648

-
-

-
-
-

190
-

45
236

1 384
1 384

1 620

60 268

EGET KAPITAL OCH SKULDER, TKR

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Pågående nyemission

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skulder till koncernföretag
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Kortfristig del av övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2019-12-31

1 780
-

6 567

8 311
-

-4 236
12 422

-
-

18 000
18 000

-
8 158

356
-

798
9 312

39 734

2020-12-31

9 571
-
-

21 719
2 155

73
33 519

-
21 000

-
21 000

-
-

283
5 098

367
5 749

60 268
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL | MODERBOLAGET

Ingående balans 2020-01-01
Nyemission
Emissionskostnader
Utdelning
Årets resultat

Belopp vid periodens utgång (2020-12-31)

Aktiekapital

1 780
7 791

-
-
-

9 571

Överkurs-
fond

8 311
17 021
-3 613

-
-

21 719

Pågående 
nyemission

6 567
-6 567

-
-
-

-

Övrigt fritt 
eget kapital

-4 236
8 311

-
-1 920

73

2 228

Summa eget 
kapital

12 422
26 556
-3 613
-1 920

73

33 519
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KASSAFLÖDESANALYS  | MODERBOLAG

Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Avskrivningar/Nedskrivning
Erhållen ränta och utdelning
Erlagd ränta
Betald skatt
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

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

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

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Amortering
Utdelning
Kortfristig skuld till koncernföretag
Långfristig fordran på koncernföretag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid periodens början

Likvida medel vid periodens slut

2019-01-01
2019-12-31

-2 992
1 346

1
-58

3
-1 700

1 174
-269
305
306
-109
-293

-87
-32

-3 084
443

-2 760

5 858
-1 535

-
-
-

4 323

1 270

2 698

3 968

2020-01-01
2020-12-31

-2 052
-

3 430
-1 394

12
-4

-
690
497
-73

-242
868

-
-

-1 901
-

-1 901

5 818
-10 532
-1 920
5 000

83
-1 552

-2 584

3 968

1 384

Not

26
25
25

TKR
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NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredo-
visningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 
och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregå-
ende år.

KONCERNREDOVISNING
Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. 
Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara 
tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt 
upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaff-
ningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden 
som goodwill.

Transaktioner mellan koncernföretag, koncerninterna 
fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncern-
företag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. 
Orealiserade förluster elimineras också såvida inte trans-
aktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring 
av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i 
koncernresultaträkningen.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 
20% och högst 50% av rösterna eller på annat sätt har ett 
betydande inflytande över den driftsmässiga och finan-
siella styrningen, redovisas enligt kapitalandelsmetoden. 
Kapitalandelsmetoden innebär att det i koncernen redovisade 
värdet på aktier i intresseföretag motsvaras av koncernens 
andel i intresseföretagens egna kapital, eventuella restvärden 
på koncernmässiga över- och undervärden, inklusive goodwill
och negativ goodwill reducerat med eventuella internvinster. 
I koncernens resultaträkning redovisas som “Andel i intres-
seföretags resultat” koncernens andel i intresseföretagens 
resultat efter skatt justerat för eventuella avskrivningar på 
eller upplösningar av förvärvade över respektive undervär-
den, inklusive avskrivning på goodwill/ upplösning av negativ 

goodwill. Erhållna utdelningar från intresseföretag minskar 
redovisat värde. 

REDOVISNING AV INTÄKTER
Varor 
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och förde-
lar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljnings-
villkoren. Försäljning redovisas efter avdrag för moms och 
rabatter.

Tjänsteuppdrag 
Tjänsteuppdrag redovisas som intäkt enligt huvudregeln. För 
tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som 
är hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt 
med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär 
tillgång och värderas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Värdet prövas 
när indikation på värdenedgång föreligger och skrivs ned om 
en sådan prövning visar att nyttjandevärdet understiger det 
bokförda värdet. Nyttjande perioden prövas vid varje bokslut 
och justeras vid behov. För tillgångar som ännu inte är färdiga 
för användning prövas värdet på balansdagen.

Goodwill
Goodwill som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde 
minskat med ackumulerade avskrivningar. Vid varje balansdag 
bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs 
värde är lägre än dess redovisade värde. Om sådan indikation 
finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Avskrivning 
sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och Patent 
Posterna avser egna och förvärvade utgifter för utveckling 
av de intelligenta pumpar som bolaget utvecklat. Aktiverade 
utgifter för patent är i sin helhet förvärvade utgifter. Bolaget 
innehar patent för pumpen och dess styrsystem samt har 

sökt ytterligare patent kopplade till pumparna och dess 
olika applikationer. Avskrivningar av balanserade utgifter för 
utvecklingsarbeten påbörjas när respektive utvecklingsprojekt 
i huvudsak har slutförts.

Bolaget skriver av dessa immateriella tillgångar på 10 år mot 
bakgrund av att de utvecklade pumparna och dess system 
bedöms ha en lång teknisk och kommersiell livslängd då de 
byggs in i andra produkter, i huvudsak i medicintekniska pro-
dukter som i sig vanligen har lång produktlivscykel.

Avskrivningar sker linjärt. Följande nyttjandeperioder tilläm-
pas fr.o.m. 2010 för immateriella anläggningstillgångar:

Goodwill    5 år  
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  10 år 
Patent och varumärken       10 år

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier och verktyg 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvär-
de minskat med avskrivningar. Materiella anläggningstillgångar 
skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjande 
period. 

Avskrivningar sker linjärt och följande nyttjandeperiod tilläm-
pas för materiella anläggningstillgångar:

Inventarier och verktyg       5 år

Finansiella instrument 
Finansiella instrument redovisas i enlighet med regler-
na i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån 
anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder 
och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när 
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. 
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Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten 
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller 
överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktel-
serna 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 balans-
dagen, 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 redovisas initialt till anskaffningsvärde. Skiljer sig 
det redovisade beloppet från det belopp som ska återbeta-
las vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 
effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotid-
punkten det redovisade beloppet och det belopp som ska 
återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till 
anskaffningsvärde.

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal, redovisas som hyresavtal (operationella 
leasingavtal). Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffnings-
värde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.

Inkomstskatter 
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas 
utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före 
balansdagen. Bolaget har ett ansamlat skattemässigt under-
skott om 40 889 tkr. Då bolaget historiskt redovisat negativa 
resultat så redovisas inte någon uppskjuten skattefordran på 
underskottet.

Offentliga stöd 
Offentliga stöd redovisas när företaget uppfyller de villkor 
som är förknippade med bidragen samt att det med säkerhet 
kan fastställa att bidragen kommer att erhållas. Erhållna bidrag 
resultat förs i den period de intjänas och i resultaträkningen 
redovisas de som övrig intäkt. Offentliga stöd för anskaffning 
av anläggningstillgångar reducerar tillgångens redovisade 
värde.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- eller utbetalningar.

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda utgörs av lön, sociala avgifter, 
semesterlön, betald sjukfrånvaro, sjukvård och avtalsenliga 
försäkringskostnader. Ersättningar redovisas som en kostnad 
och en skuld då det finns legal förpliktelse eller informell 
förpliktelse att betala ut ersättning.

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden 
av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det 
verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som 
innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovi-
sade värden för tillgångar och skulder under nästkommande 
räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

Värdering av immateriella tillgångar 
Prövning av nedskrivningsbehov av goodwill utöver planen-
lig avskrivning.  Koncernen undersöker varje år om något 
nedskrivningsbehov föreligger för goodwill utöver planenlig 
avskrivning. Värderingen av tillgångarna baserar sig på en be-
dömning och uppskattning om bolagets framtida utveckling. 
Värdering av immateriella tillgångar är en väsentlig och svår 
bedömningsfråga.

Intäktsredovisning
Värdering av pågående projekt görs på basis av nedlagda 
uppdragsutgifter i förhållande till uppdragens totala upp-
dragsutgifter. I balansräkningen är upptaget upparbetade ej 

fakturerade arvoden på löpande räkningsuppdrag (avtals-
tillgångar). Löpande uppdrag faktureras normalt månadsvis. 
Färdigställandegraden i fastpriser bedöms genom att upp-
dragsansvarig gör en bedömning av nedlagda uppdragsutgifter 
i förhållande till uppdragens totala beräknade uppdrags-
utgifter. Intäkten redovisas inte om det finns en osäkerhet 
avseende värdet, mer än om man beräknar att få täckning 
för nedlagda kostnader så redovisas intäkten till den delen. 
Vidare finns en risk att det slutliga resultatet kan komma att 
avvika från det resultat som har beräknats utifrån beräknade 
uppdragsutgifter.

NOT 3 VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETFAKTORER
Nedan beskrivs risker som bedöms vara av särskild betydelse 
för Xavitech. De utgör dock inte de enda riskerna som är hän-
förliga till Bolaget. Det finns risker vad avser omständigheter 
som är hänförliga till Bolaget eller branschen och sådana som 
är av mer generell karaktär samt risker som är förenade med 
värdepapper i Bolaget. Riskerna är inte återgivna i någon prio-
ritetsordning eller någon annan särskild ordning, riskerna gör 
inte heller anspråk på att vara heltäckande utan en fullständig 
utvärdering måste omfatta samtlig information som refereras 
till i Årsredovisningen (inklusive information som återfinns ut-
anför denna) samt en allmän omvärldsbedömning. Om någon 
av nedan beskrivna risker eller annan ej beskriven risk faktiskt 
inträffar kan Bolagets verksamhet, finansiella ställning och 
resultat påverkas på ett väsentligt negativt sätt. Ytterligare 
risker som för närvarande inte är kända för Bolaget, eller som 
Bolaget för närvarande, baserat på sedvanlig riskanalys, bedö-
mer vara oväsentliga, kan försämra Bolagets affärsverksamhet 
och få en väsentlig negativ påverkan på dess verksamhet, 
finansiella ställning och resultat.

BRANSCH- OCH MARKNADSRELATERADE RISKER
Konjunkturpåverkan 
Xavitechs försäljning är till stor del relaterad till den allmän-
na efterfrågan av dels bolagets produkter och dels av de 
konsulttjänster inom IT-området som Frontwalker Group till-
handahåller. Efterfrågan på Xavitechs tjänster och produkter 
är konjunkturberoende och kan förväntas variera under olika 
konjunkturlägen. Vilket på kort sikt kan påverka Xavitechs 
verksamhet, lönsamhet och finansiella ställning negativt.
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Marknadsutveckling
Kunders preferenser kan påverkas av nya regler och förord-
ningar som lagstadgas både nationellt och globalt. Det finns 
en risk att nya regler och förordningar begränsar möjligheten 
att använda en viss tjänst/produkt, helt eller delvis. Vidare 
finns det en risk att nya regler medför att vissa tjänster/pro-
dukter kräver en omfattande uppföljning och utvärdering för 
regelefterlevnad. Detta kan förändra marknaden för Xavitechs 
tjänster/produkter. Det finns en risk att Xavitech inte kan 
utveckla eller anpassa sitt erbjudande och hålla jämna steg 
med marknaden, vilket kan komma få en negativ inverkan på 
Bolagets verksamhet.

Teknisk utveckling
Teknisk utveckling är en ständigt pågående process inom 
Xavitechs verksamhetsområden. Nya trender och tekniska 
behov hos slutanvändarna är några av de faktorer som styr 
denna utveckling. Om Bolaget skulle misslyckas med att följa 
med i/leda den tekniska utvecklingen finns risk att Bolaget 
påverkas negativt. Xavitechs fortsatta utveckling är även 
beroende av att Bolaget håller jämna steg med den teknis-
ka utvecklingen och andra aktörers tjänste/produktutbud, 
samt kan anpassa sina tjänster/produkter till förändringar av 
marknadens behov. Detta kan kräva betydande ledningsinsats-
er och kapital. Om Xavitech utvecklar nya erbjudanden finns 
en risk att de inte mottas positivt av marknaden. Dessa risker 
som hänger ihop med teknisk utveckling kan komma att på-
verka Bolagets möjligheter att bibehålla och attrahera kunder, 
vilket i sig kan komma att påverka Xavitechs verksamhet.

Konkurrens och prispress 
Frontwalker Group konkurrerar med ett stort antal små och 
stora inhemska och utländska företag som är aktiva på den 
svenska IT-marknaden. Konkurrensen ökar både från nya be-
manningsföretag och från IT-konsultbolag vilket trots volym-
tillväxt i branschen leder till viss prispress. Konkurrensen ökar 
också från så kallade nearshoring- och offshoringbolag, dvs. 
bolag som förlägger delar av eller hela projekt i låglöneländer. 
En omfattande satsning från en konkurrent inom det område 
som Bolaget verkar skulle kunna leda till försämrad omsätt-
ning och lägre marginaler.

Produktansvar och skadeståndskrav
Xavitech Micropumps är ISO 9001:2015 certifierat med ef-
fektiva rutiner att producera Bolagets produkter trots detta 
riskerar bolaget, likt andra tillverkare, att bli föremål för 
anspråk avseende produktansvar och andra juridiska frågor. 
Sådana anspråk kan röra stora belopp och betydande juridiska 
kostnader framför allt i USA. Xavitech kan inte lämna några 
garantier för att dess verksamhet inte kommer att utsättas 
för ersättningskrav. Xavitech har försäkringar för bland annat 
produktansvar men kan inte garantera att dessa försäkringar 
är tillräckliga för alla sorters skadeståndskrav.

Personalkostnader 
De direkta personalkostnaderna i Frontwalker Group ut-
gör merparten av rörelsens kostnader. Det är främst ökade 
lönenivåer som kommer att direkt påverka resultatutveck-
lingen och därigenom möjlighet till avkastning för Xavitech. 
Löneutvecklingen hos medarbetarna följer den generella ut-
vecklingen på arbetsmarknaden för IT-personal vilken i sin tur 
i stor utsträckning är hänförlig till den allmänna efterfrågan på 
IT-personal. Oförutsett stora löneökningar bland Frontwalker 
Groups personal kan medföra negativ påverkan på Xavitechs 
möjlighet till avkastning.

Decentralisering och beroende av nyckelpersoner 
och rekrytering 
Varje enhet i Xavitech har ett enskilt ansvar för kunder, för-
säljning, personal och resultat. Således är Xavitech beroende 
av de relevanta nyckelpersonerna i respektive dotterbolag. 
Vidare är konsultverksamheten i stor utsträckning beroende 
av vissa nyckelpersoner. Skulle Xavitech misslyckas med att 
behålla sådana personer och/eller misslyckas med att rekry-
tera sådana nyckelpersoner kan det få negativa konsekvenser 
för Xavitechs resultat. Det finns även en risk att anställda i 
Koncernen kan komma att börja arbeta hos konkurrenter eller 
starta upp egen konkurrerande verksamhet, vilket kan ha en 
negativ påverkan.

FINANSIERINGSRISKER
Risker relaterade till Xavitech beroende av kassaflöden från 
dotterbolag Xavitech ABs huvudsakliga tillgångar består 
av aktier i underliggande dotterbolag. Förmågan att bära 

kostnader för exempelvis räntebärande skulder och betala 
utdelningar till aktieägarna är beroende av att betalningar och 
utdelningar från de ägda görs, då detta utgör Bolagets kassa-
flöde. Överföring av medel från dotterbolag kan begränsas 
eller hindras genom såväl legala som avtalade krav.

Kapital- och kreditmarknad
Kapital- och kreditmarknaden har under de senaste åren 
präglats av hög volatilitet och störningar. Tillgången till nytt 
kapital vid framtida behov påverkas bland annat av Bolagets 
kreditvärdighet. Kreditvärdigheten kan försämras exempelvis 
beroende på hur övriga risker i detta riskavsnitt hanteras. 
Detta kan medföra att Bolaget inte kan anskaffa nytt kapital 
på för Bolaget acceptabla villkor, eller att de villkor som 
uppställs för Bolagets befintliga finansiering har en negativ 
inverkan på Bolaget.

Ränterisk
Ränterisken består i att Xavitechs räntenetto påverkas nega-
tivt på grund av förändringar av det allmänna ränteläget.

Finansieringsrisk
Det finns en risk att koncernens verksamhet i framtiden kan 
komma att kräva ytterligare finansiella resurser, bland annat 
för att återbetala Xavitechs finansiering av Frontwalker Group 
förvärvet uppgående till 21 Mkr med 6,7% ränta. Det finns 
vidare en risk att Koncernen inte kommer att kunna erhålla 
nödvändigt kapital eller att sådant kapital inte kan erhållas 
till rimliga kostnader, till följd av exempelvis låg kreditvär-
dighet och kreditkapacitet för Xavitech. Om Bolaget skaf-
far ytterligare finansiering genom att emittera aktier eller 
aktierelaterade instrument kan Bolagets aktieägare komma att 
drabbas av utspädning, medan skuldfinansiering, om sådan är 
tillgänglig för Bolaget, kan innehålla begränsande villkor som 
kan inskränka Bolagets flexibilitet. Det finns en risk att nytt 
kapital inte kan anskaffas då behov uppstår eller att det inte 
kan anskaffas på för Bolaget acceptabla villkor. 

RISKER RELATERADE TILL AKTIEN
Ägare med stort inflytande
En koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel 
för andra aktieägare som har andra intressen än majoritetsä-
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garna. Ägarstrukturen kan komma att förändras över tiden. 
Det kan inte uteslutas att nuvarande sammansättning av do-
minerande ägare kommer att förändras över tiden, varvid risk 
föreligger att Bolagets verksamhetsinriktning kan komma att 
avvika från den som idag utstakats av Bolagets styrelse.

Utdelning
Framtida utdelningar kommer att föreslås av Bolagets styrelse. 
Fastställande och utbetalning av framtida utdelning bestäms 
av Bolagets aktieägare. Framtida förmåga att lämna utdelning 
beror på flera faktorer, däribland, men inte begränsat till, 
Bolagets verksamhet, finansiella ställning, resultat, utdelnings-
bara reserver, kassaflöden, framtidsutsikter, kapitalbehov samt 
allmänna ekonomiska och lagstadgade begränsningar. Det 
finns en risk att utdelningar inte kommer att kunna lämnas 
eller utbetalas i framtiden.



MEDELANTALET ANSTÄLLDA 
Moderföretaget
Totalt i moderföretaget

Dotterföretag
Totalt i dotterföretag

Koncernen totalt

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIA-
LA KOSTNADER, INKLUSIVE PENSIONSKOSTNADER
Moderföretaget
(varav pensionskostnad)
Dotterföretag
(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt
(varav pensionskostnad)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 tkr 
(f.å. 35) företagets VD och styrelse.
Företagets har inga utestående pensionsförpliktelser till 
dessa.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 0 tkr (f.å. 38) 
koncernens VD och styrelse.
Koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser till 
dessa.

NOT 4 ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE 

2019

4,0

1,0

5,0

2020

-

10

10

Löner och 
ersättningar

1 971

378

2 349

Löner och 
ersättningar

827

4 128

4 955

Sociala 
kostnader

746
(88)
133
(8)

879
(96)

Sociala 
kostnader

119
(-)

1 543
(251)

1 662
(251)

2020 2019

(1

(2

(1

(2
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2020
Tkr
Johan Stenberg
Pontus Puljer
Mats Berlin
Lars Save
Lars Kingelin
Lena Sundsvik
Torbjörn Nilsson
Lena Sundsvik (VD)
Torbjörn Skog (VD)
SUMMA

2019
Tkr
Henrik Sjöström (VD)
Johan Stenberg
Pontus Puljer
Marcus Johansson
Mats Berlin
Lars Save
Lars Kingelin
Torbjörn Skog (VD)
SUMMA

AKTIERELATERADE ERSÄTTNINGAR
Optionsprogram

grundlön, sty-
relsearvoden

24
124 
47
115
58
44

3 
-
-

415

grundlön, sty-
relsearvoden

407
45

-
15
-
-
-
-

467

pensionskost-
nad

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

pensionskost-
nad

35
-
-
-
-
-
-
-

35

övrig 
ersättning

-
-
-
-
-
-
-

300
113

413

övrig 
ersättning

-
-
-
-
-
-
-
-
-

rörlig 
ersättning

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

rörlig 
ersättning

40
-
-
-
-
-
-
-

40

finansiella 
instrument 

mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

finansiella 
instrument 

mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-

summa

24
124
47
115
58
44

3
300

113
827

summa

482
45

-
15
9
-
-
-

551
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Lena Sundsvik har faktuererat från eget bolag. Kostnader för Torbjörn Skog har fakturerats från dotterföretaget Frontwalker Group AB.  

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARES ERSÄTTNINGAR MODERBOLAGET

Det finns inga utestående aktier, optioner eller konvertibelprogram per den 31 december 2020. 



Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Rörelseförvärv
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Årets avskrivning
Vid årets slut

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT
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LEASINGAVTAL DÄR FÖRETAGET ÄR LEASETAGARE
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal.

Inom ett år
Mellan ett och fem år 
Senare än fem år 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

2019-12-31

80
-

80
160

2019-12-31

-
-
-

-
-
-

-

2019-12-31

80
-

80
160

2019-12-31

-
-
-

-
-
-

-

2020-12-31

-
-

-
-

2020-12-31

-
-
-

-
-
-

-

2020-12-31

3 741
2 376

6 117
345

2020-12-31

-
55 520
55 520

-
-459
-459

55 061

KONCERN MODERBOLAGET

KONCERN MODERBOLAGET

NOT 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

NOT 6 GOODWILL

Leasingkostnader 2020 avser i huvudsak lokalhyror samt leasing av tjänstebilar.

Goodwill härrör i sin helhet från förvävet av Frontwalker Group. 
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Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Bidrag vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Bidrag vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

2019-12-31

5 417
6

-613
-

4 810

-3 790
-

-1 019
-4 809

1

2020-12-31

2 906
-

-302
-

2 604

-2 413
-

-40
-2 453

152

2019-12-31

5 021
1

-613
-4 409

-

-3 790
4 407

-617
-

-

2020-12-31

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

2020-12-31

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

2019-12-31

2 829
77

-302
-

2 604

-1 739
-

-674
-2 413

191

2020-12-31

5 423
-

-613
-4 007

803

-4 809
4 007

-1
-803

-

2019-12-31

2 829
77

-302
-2 604

-

-1 739
2 406
-667

-

-

KONCERN MODERBOLAGET

KONCERN MODERBOLAGET

NOT 7 BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN

NOT 8 PATENT OCH VARUMÄRKEN
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Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Omklassificeringar
Aktieägartillskott
Vid årets slut

Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Årets nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

50
-
-

1 800
1 850

-
-1 000
-1 000

850

2020-12-31

1 850
25 800
30 396

1 600
59 646

-1 000
-

-1 000
58 646

MODERBOLAGET

NOT 10 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 

NOT 9 INVENTARIER VERKTYG OCH INSTALLATIONER

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Övriga investeringar
Förvärv
Bidrag vid årets början
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Förvärv
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Årets avskrivning
Vid årets slut

REDOVISAT VÄRDE VID ÅRETS SLUT

2019-12-31

2 176
33

-
-359

-
1 850

-1 593
-
-

-71
-1 664

186

2019-12-31

2 176
32

-
-359

-1 849
-

-1 593
-

1 655
-62

-

-

2020-12-31

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-

2020-12-31

2 209
-

3 137
-359

-
4 987

-1 664
-2 973

-
-58

-4 694

293

KONCERN MODERBOLAGET



Dotterföretag/Org nr/Säte

Xavitech Micropumps AB
Frontwalker Group AB

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer 
med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

2020-12-31

Redovisat 
värde

2 450
56 196

58 646

2019-12-31

Antal 
andelar

1 000 000
152 955

2019-12-31

Redovisat 
värde

850
-

850

2018-12-31

Andel i % i)

100,0
100,0

SPECIFIKATION AV MODERFÖRETAGETS INNEHAV AV ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Rörelseförvärv
Återbetalning
Vid årets slut

2019-12-31

32
10

-
42

2019-12-31

32
10

-40
2

2020-12-31

2
-
-
2

2020-12-31

42
58

-40
60

KONCERN MODERBOLAGETNOT 11 ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
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Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv 
Avyttring 
Omklassificeringar
Årets andel i intresseföretag och gemensamt styrda företags resultat
Vid årets slut

2019-12-31

-
30 396

-
-

-881
29 515

2019-12-31

-
30 396

-
-
-

30 396

2020-12-31

30 396
-
-

-30 396
-
-

2020-12-31

29 515
-
-

-27 831
-1 684

-

KONCERN MODERBOLAGET

NOT 12 INNEHAV AV ANDELAR I GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG 
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Intresseföretag/ org nr, säte

Direkt ägda
Frontwalker Group AB
556511-6125, Stockholm

Andelar/ 
antal i % i)

75 000
49%

Kapitalan-
delens värde
i koncernen 

29 515
29 515

2019-12-31

Redov värde 
hos moder-
företaget

30 396 
30 396

SPECIFIKATION AV MODERFÖRETAGETS OCH KONCERNENS INNEHAV AV ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG 

NOT 13 UPPSKJUTEN SKATT
Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till 40 889 (34 674) tkr. Inget av värdet av underskotten har aktiverats som fordran förutom 20 tsek i bolaget Frontwalker Group AB.    
        

NOT 14 TECKNAT EJ INBETALT EGET KAPITAL
Beloppet från 2019 avser inbetald emissionslikvid i den emissionen som registrerades den 17 januari 2020 hos Bolagsverket.

Förutbetalda hyror
Förutbetalda leasingavgifter
Förutbetalda försäkringspremier
Förutbetalda licens- och supportavgifter
Upplupna intäkter
Övriga poster

2020-12-31

1 133
62

216
369

2 875
908

5 563

2020-12-31

-
-

14
31
-
-

45

2019-12-31

40
-
-
-
-

59
99

2019-12-31

40
-
-
-
-

34
74

KONCERN MODERBOLAGET

NOT 15 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, tkr 23 947, 
disponeras enligt följande:

Utdelning 31 904 758 aktier á 0,10 kr
Balanseras i ny räkning
Summa

Tkr

3 190
20 757
23 947

NOT 16 DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
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NOT 17 ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE

Aktier Serie A
antal aktier
kvotvärde

Aktier Serie B
antal aktier
kvotvärde

2020-12-31

500 000
0,30

31 404 758
0,30

2019-12-31

500 000
0,30

5 434 442
0,30

Xavitech förvärvade den 6 december 2019 75 000 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125, från Empir Group AB, org.nr 556313-5309. Som betalning för del av köpeskillingen ställde 
Xavitech ut en revers till Empir Group om 29 100 000 kronor, vilken löpte med en årlig ränta om 9 procent. I början av 2020 har en del av Reversen återbetalats genom att Empir Group vid tre 
olika tillfällen tecknat nya aktier av serie B i Xavitech genom kvittning. Vidare har 3 757 600 kronor återbetalats kontant, vilket innebar att Reversens kapitalbelopp uppgick till 20 000 000 kr 
vid utgången av första kvartalet 2020. Den 7 april 2020 ingick Xavitech och Empir Group ett långfristigt låneavtal om 20 000 000 kr för att refinansiera Reversen. Lånet var villkorat av godkän-
nande av aktieägarna i såväl Xavitech som Empir Group på grund av närstående regler mellan bolagen, vilket skedde på årstämman den 15 maj 2020. Låneavtalet löpte med ränta enligt en årlig 
räntesats om 6 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Under året har hela Reversen återbetaltas dels genom att Empir Group vid två olika tillfällen tecknat nya aktier av serie 
B genom kvittning till sammanlagt 17 748 275 kr och dels genom återbetalning av resterande del av skuld. Den 6 november 2020, ingick Xavitech avtal med Empir Group om att förvärva reste-
rande 77 955 aktier i Frontwalker Group, org.nr 556511-6125, från Empir Group AB, org.nr 556313-5309. Förvärvet var villkorat godkännande på extra bolagsstämmor i såväl Empir som i Xavitech, 
vilket skedde den 11 december 2020. Som betalning för del av köpeskillingen ställde Xavitech ut en revers till Empir Group om 25 500 000 kronor, vilken löper med en årlig ränta om 6,7 
procent. Amortering har sket under året med 4 500 000 kr kontant, vilket innebär att Reversens kapitalbelopp uppgick till 21 000 000 kr vid utgången av december 2020. Xavitech är ej skyldig 
att amotera skulden förrän på slutförfallodagen den 1 april 2035.  Oaktat det föregående har Xavitech rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, 
tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta

I och med att Frontwalker från och med 11 december 2020 ingår som dotterbolag i Xavitechkoncernen har Bolaget ytterligare 9133 000 kr i långfristiga skulder. Frontwalker Group AB har ett 
skuldebrev uppgående till 6 199 985 kr till Empir Group från den 1 november 2020, vilket löper med en årlig ränta 1% över den ränta som Empir Group har med SEB. I nuläget 4,95% och juste-
ring sker kvartalsvis. Xavitech är ej skyldig att amotera skulden förrän på slutförfallodagen den 1 april 2035.  I tillägg har Frontwalker Group AB lån mot SEB uppgående till 5 433 346 kr, med fast 
amortering månadsvis. Avtalad ränta uppgår till 3,95%. Lånen är uppdelat på två olika amoteringsplaner med slutdatum 2024-01-31 respektive 2022-04-30. 

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
Övriga skulder

2019-12-31

10 000
10 000

2019-12-31

10 000
10 000

2020-12-31

21 000
21 000

2020-12-31

27 200
27 200

KONCERN MODERBOLAGET
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Koncernen 
Långfristiga skulder  
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
 
Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
 

2019-12-31

-
18 000

-
8 158

2019-12-31

-
18 000

-
8 158

2020-12-31

-
21 000

-
-

2020-12-31

2 933
27 200

2 500
-

KONCERN MODERBOLAGET
NOT 19 SKULDER SOM REDOVISAS I FLER ÄN EN POST 

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar

Övriga långfristiga skulder
Andelar i intresseföretag
Aktier i dotterbolag

Eventualförpliktelser

2019-12-31

3 100
3 100

29 515
-

29 515

Inga

2019-12-31

3 100
3 100

30 396
-

30 396

Inga

2020-12-31

1 000
1 000

-
-
-

Inga

2020-12-31

17 800
17 800

-
-
-

Inga

KONCERN MODERBOLAGET
NOT 21 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Koncernen 
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del
Utnyttjat kreditbelopp

2019-12-31

1 000
-1 000 

-

2019-12-31

1 000
-1 000 

-

2020-12-31

8 800
-8 800

-

2020-12-31

8 800 
-8 800 

-

KONCERN MODERBOLAGET
NOT 20 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Det långfristiga lånet om 18 000 tkr från slutet av 2019 har under året amorterats i sin helhet.
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Upplupna löner och ersättningar
Upplupna semesterlöner
Upplupna social avgifter
Förutbetalda licens - och support intäkter
Förutbetald intäkt EU-projekt
Övriga förutbetalda intäkter
Upplupna räntor
Övriga poster

2020-12-31

2 772
3 910
1 964

246
-

2 412
-

2 128
13 432

2020-12-31

178
-

56
-
-
-
-

132
367

2019-12-31

-
234
87

-
217

-
187

402
1 127

2019-12-31

-
-

13
-

217
-

187
381

798

KONCERN MODERBOLAGET

NOT 23 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE
Inga transaktioner har skett med närstående har skett under perioden          

NOT 22 FÖRUTBETALDA INTÄKTER OCH UPPLUPNA KOSTNADER

NOT 24 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
”Den 1 februari 2021 fastställde styrelsen i Xavitech nya finansiella mål samt ny utdelningspolicy med anledning av förvärvet av resterande 51% i Frontwalker Group. Styrelsen för Xavitech har 
antagit nya mål enligt nedan och etablerat resultat efter schablonskatt, ”Earnings” som koncernens viktigast nyckeltal.  
*  Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande.  
* Xavitech ska nå en nettoomsättning om cirka 166 Mkr i slutet av 2023.  
* Xavitech ska nå en ”Earning”, om cirka 11 Mkr, motsvarande 6,6% av omsättningen i slutet av 2023.  
 
Enligt den av styrelsen för Xavitech antagna utdelningspolicyn ska cirka 60% av resultatet delas ut till aktieägarna och cirka 40% användas till amortering av förvärvslån och nyinvesteringar i 
verksamheten förutsatt att koncernens situation så tillåter.         

Den 1 februari 2021 utsåg styrelsen styrelseledamoten Torbjörn Nilsson till ny tillförordnad VD och CFO för Xavitech. Avgående tillförordnad VD Lena Sundsvik kvarstår som ordinarie ledamot i 
styrelsen.           

Koncernens finansiella information är under omräkning från K3 till IFRS och kommer till kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2021 att vara enligt IFRS. Omräkning av koncernens räken-
skaper till att följa IFRS sker för räkenskapsåren 2019 och 2020.           

Erhållen ränta och utdelning
Erlagd ränta

2019-12-31

1
-58

2019-12-31

1
-58

2020-12-31

3 430
-1 394

2020-12-31

3 430
-1 426

KONCERN MODERBOLAGET

NOT 25 BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING
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Inköp och försäljning inom koncernen
Försäljning har skett med 160 tkr till dotterföretag
Inköp från dotterföretag har skett med 15 tkr. 

Frontwalker Group 
Frontwalker Group har konsoliderats i Xavitechkoncernen från den 15 december 2020.

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m

Koncernen
Avskrivningar
Resultatandelar i intresseföretag

Transaktioner som inte medför betalningar

Koncernen
Förvärv av tillgång genom att en till tillgången direkt relaterad 
skuld har övertagits, alternativt att säljarrevers har utfärdats
Konvertering av skuld till eget kapital

2019-12-31

1 764
881

2 645

29 100
-2 964

2019-12-31

1 346
-

1 346

29 100
-2 964

2020-12-31

-
-
-

25 500
-20 126

2020-12-31

556
1 684

2 240

25 500
-20 126

KONCERN MODERBOLAGET

NOT 27 KONCERNUPPGIFTER

NOT 26 ÖVRIGA UPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN

I denna not definieras de nyckeltal som finns i förvaltningsberättelsen.

Rörelsemarginal: 
Balansomslutning: 
Soliditet: 
Medel antalet anställda 
Resultat per aktie 
Eget kapital per aktie 

Rörelseresultat / Nettoomsättning
Totala tillgångar
Totalt eget kapital / Totala tillgångar
Antalet anställda i medeltal under perioden.
Periodens resultat/genomsnittligt antal aktier för perioden
Egna kapitalet/antalet aktier vid periodens slut

NOT 28 NYCKELTALSDEFINITIONER
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Till bolagsstämman i Xavitech AB (publ)
org.nr 556675–2837

 
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH 
KONCERNREDOVISNINGEN 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen för Xavitech AB (publ) för räkenskapsåret 2020. 
 
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 11-41. 
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernre-
dovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 
2020-12-31 och av dessas finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
 
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har an-
svaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

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

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller mina 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 
och koncernredovisningen. 
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom: 

- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 

för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att 
inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegent-
ligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig infor-
mation eller åsidosättande av intern kontroll. 
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt 
drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredo-
visningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål-
landen som kan leda till betydande tvivel om bolagets och 
koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste 
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om 
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysning-
ar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden 
göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 
 
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och kon-
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cernredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 
 
- inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna eller 
affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är en-
sam ansvarig för mina uttalanden. 
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens pla-
nerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.  

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR 
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredo-
visningen har jag även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Xavitech AB (publ) 
för räkenskapsåret 2020 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. 
 
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret.  
 
Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner 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 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer 
på storleken av moderbolagets och koncernens 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 och koncernens ekonomiska 
situation och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande 
sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvalt-
ningen 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
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbe-
vis 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, eller
 
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
 
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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. 
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professio-
nellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets 
vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt 
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt ut-
talande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande 
samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma 
om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
 

Stockholm den 19 april 2021

Johan Fransson 
Auktoriserad revisor
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