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ATHANASE INNOVATION I KORTHET
Ett differentierat erbjudande för en kundgrupp som inte har access till alternativa
investeringsprodukter.

Traditionella
kapitalförvaltare

Athanase
Innovation

Ägarskap

Due diligence

Investeringspotential

Passiva investerare
med kortsiktig
investeringshorisont.

Analys som delvis
köps av bankernas
analytiker

Begränsade
investeringsmöjligheter,
mestadels publika aktier och
likvida tillgångar.

Aktiva investerare som kan
påverka framtiden

Holistisk due diligence som
bygger på erfarenhet

Flexibla investeringsmandat
skapar möjligheter

Värdeskapande aktiviteter
genom att jobba inifrån bolaget
från styrelsen.

Nätverk av industriella
experter. Reducerar risken
i investeringar.

Investeringar i privata och
publika marknader med få
begränsningar i storlek och
kreativitet. Flexibel
investeringshorisont.

.
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Innovativa private equity-liknande investeringar som kan erbjudas privatpersoner och
institutioner som annars inte kan investera i den här delen av marknaden.
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VD ORD
Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma

Tiden efter noteringen av Athanase Innovation har

med exponering mot såväl privata som publika aktie-

präglats av analys av cirka 100 bolag. Vår pipeline av

bolag. Kärnan i investeringsstrategin är att identifiera

nyinvesteringar är mycket bra och arbetet har result-

och aktivt förvalta teknikrelaterade tillgångar som

erat i flera nyinvesteringar som presenterats under

drivs av trender inom automation, digitalisering och

början på 2022.

”robotics”. Bakgrunden till att bolaget startades var en
stor pipeline av intressanta investeringsobjekt som den

Ett av dessa bolag som vi investerat i är CloudNC, ett

dåvarande fondstrukturen i Athanase Industrial Partner

brittiskt bolag med ca 70 anställda. Företaget tillhan-

inte kunde ta tillvara då dessa fonder främst investerar

dahåller avancerad mjukvara för tolkning av CAD- eller

i etablerade börsbolag. Athanase Innovations första

3D-ritningar för bearbetning i CNC-maskiner. Mjukva-

handelsdag på Nasdaq First North Growth Market var

ran gör att processen för CNC-bearbetning av detaljer

den 30 september 2021. Noteringen har möjliggjort

blir mer korrekt, sparar tid och minskar risken för fel vid

snabbare tillväxt och bättre tillgång till kapital. Efter

manuell tolkning av ritningar. Detta förbättrar produk-

nyemissionen i höstas uppgår likvida medel till cirka

tiviteten i en CNC-maskin med uppemot 30% och man

750 mkr. Vi står således starka med en stor kassa som

kan därmed vara väldigt konkurrenskraftig avseende

kan användas för att seeda fonder och genomföra

pris.

direkta investeringar.
Vi har även gjort en investering i Flyttsmart under börUnder det fjärde kvartalet 2021 förvärvades den

jan på 2022. Flyttsmart tillhandahåller en digital tjänst

utestående minoritetsposten i dotterbolaget Ivisys

där man på ett och samma ställe löser allt kring flytten

och bolaget är därmed nu ett helägt dotterbolag till

- snabbt, enkelt och tryggt. Via Flyttsmarts tjänst han-

Athanase Innovation. Ivisys är aktiva inom industriella

teras bland annat flytthjälp, flyttstädning, adressän-

visionssystem och erbjuder lösningar för feldetekter-

dring, bredband, elavtal och försäkringar. Flyttsmart

ing, verifiering och precisionsmätning där systemen

samarbetar bland annat med mäklarbranschen i syfte

bygger på en patenterad mjukvara. Vi har gjort ytter-

att förenkla för mäklarna, förlänga kundresan med

ligare investeringar i bolaget genom ett tillskott om 8

kunderna samt erbjuda utökad service. Stort fokus lig-

Mkr. Det gångna året har fokus varit internt riktat. Bo-

ger på att automatisera och digitalisera alla delar som

laget har ställt om från projektbaserad försäljning till

är kopplat till flytt. Under 2021 nyttjades plattformen av

tillverkning av standardiserade produkter. Som ett led

ca 20 000 personer i samband med sin flytt.
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i omställningen kommer bolaget lägga ut tillverkningen till en extern kontraktstillverkare för att snabbare

Athanase Innovation har även investerat i det ameri-

kunna öka produktionstakten. Intresset för bolagets

kanska bolaget Discord. Discord grundades 2013 som

kärnprodukt, Pallet Inspector, växer snabbt. Ivisys får

en chatservice för gamingintresserade. Idag är det

förfrågningar och ordrar från globala bolag runtom i

en röst-, video, och textkommunikationstjänst som

världen. Sedan årsskiftet 2021 tom Q1 2022 har bolaget

används av miljontals människor som vill umgås och

tagit ordrar till ett värde av SEK 18 M. Dessförinnan

prata med sina kompisgäng och andra som spelar.

signerades ett LOI i Q4 2021 på 11 maskiner. Den

Tjänsten kan liknas vid Skype eller Slack och är primärt

största ordern kommer från Dagab som är ett ledande

fokuserad mot ”gaming”. Tack vare en enkel funktion-

bolag inom logistik och distribution inom dagligvaru-

alitet där grupper av individer med liknande intressen

handeln. Glädjande är att kunder återfinns inom många

kan sätta upp sitt eget rum att mötas och diskutera har

olika branscher och kontinenter. Ivisys sålde under

man rönt stora framgångar och har en snabbt växande

det fjärde kvartalet sin första Pallet Inspector till ett

användarbas.

företag i USA.
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VD ORD
Även om Discord initialt användes av människor inom

Peter Laveson som ny VD. Peter Lavesson har lång

gaming används tjänsten idag av människor som sätter

erfarenhet av investeringar i onoterade och noterade

upp chatrum för att diskutera kryptovaluta, eSport,

bolag, men har även varit VD för Note AB. Med fler re-

konst etc. Discord har idag ca 150M aktiva användare

surser kan vi öka tempot ytterligare och ta steg mot att

vilket kan jämföras med 100M användare för ett år

ta in fondkapital och lansera nya produkter. Det kräver

sedan.

tillstånd från finansiella tillsynsmyndigheter, vilket vi
ännu inte sökt då fokus initialt varit på nyinvesteringar,

Som tidigare kommunicerat avser vi att etablera kontor

därefter rekryteringar av personal.

i New York för att öka möjligheterna för framgångsrika
investeringar i amerikanska bolag. Vi bedömer att vi

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att värderin-

kommer vara igång under det andra kvartalet och i

gen av publika aktier kommit ner sedan årsskiftet till

samband med det kommer också vår första rekrytering

dags datum. Det kan vändas till vår fördel då Athanase

lokalt att ske. Arbetsmarknaden är fortfarande konkur-

Innovation står starkt med en stor kassa, redo att

rensutsatt och då vi letar efter de bästa har det varit

användas då vi gjort mycket av analysarbetet. Målet

utmanande att nå avslut i diskussionerna. Invester-

för det kommande året är att addera fler medarbetare,

ingsverksamheten har varit prioriterad under 2021 då vi

etablera oss i Nordamerika och inleda arbetet med att

var i slutfasen av flertalet investeringar som var viktiga

sätta upp en fondstruktur.

att slutföra. Nu tar vi nästa steg.
Om vi lyfter blicken mot 2022 vill vi expandera investeringsorganisationen och här har vi några nya rekryteringar som vi förhoppningsvis kan annonsera första
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halvåret av 2022. Under början av 2022 rekryterades

Daniel Nyhrén Edeen
19 april 2022
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VÅR AFFÄRSMODELL
Athanase Innovations affärsmodell är att vara aktiva ägare i innovativa bolag som drivs av
digitalisering, automatisering och ”robotics”. Det innefattar allt från att attrahera kapital för
fonder till att identifiera, analysera, göra investeringar samt utveckla portföljbolagen med
målet att skapa god avkastning för aktieägare och andelsägare i framtida fonder. I huvudsak drivs intäkterna i Athanase Innovation av avkastningen på de investeringar som görs
men på sikt även av avgifter från fonder med externt kapital. Det senare drivs av förmågan
att resa externt kapital.
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Börsnoteringen innebär att Athanase Innovation fått en snabbare och enklare väg att resa
permanent kapital, vilket skapar möjligheter att vara en verkligt långsiktig, uthållig investerare med förmågan att stödja portföljbolagen genom deras hela livscykel från start up
till IPO. Många konkurrenter inom venture capital och private equity har tidsbegränsade
fonder, vilket ibland tvingar dem till exit utan rationella investeringsbaserade skäl. I andra
spektrumet finner vi ofta hedgefonder som är pressade att generera avkastning på kort
sikt eller är begränsade av fondens volatilitet etc. Långsiktighet och evigt kapital är inte
bara en konkurrensfördel för skapandet av fondprodukter utan gör även Athanase Innovation till en attraktiv ägare av portföljbolagen. Traditionella Private Equity och Venture
Capitalbolag har typiskt sett en tidsbegränsad investeringshorisont på 5-7 år.

Athanase Innovations nätverk av industriella experter ger bolaget en fördel i
utvärderingen av ny teknik. Genom att ställa potentiella portföljbolag inför verkliga och
konkreta utvärderingar av deras produkter och tjänster genom nätverkets kunder får
Athanase Innovation en djupare förståelse jämfört med traditionell analys som utförs av
finansiella analytiker eller konsulter som inte har samma industriella kunskap, motiv och
drivkrafter. Athanase Innovation och nätverket jobbar aktivt med portföljbolagen för att
växa både lokalt och globalt. Här finns en fördel av att ha stöd från experter inom nätverket
vid tex en etablering i nya marknader och länder.
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Athanase Innovation är en attraktiv motpart till presumtiva portföljbolag och investerare i framtida fonder. Bolaget kan erbjuda fondinvesterare möjligheten att saminvestera i
onoterade bolag. Det är attraktivt speciellt för de investerare som inte har samma tillgång
till att investera i Venture Capital och Private Equity fonder, då det ofta finns begränsningar
i storlek, vilket stänger ute en del institutioner från en attraktiv del av marknaden. Athanase
Innovations erbjudande kommer ej vara begränsat till stora institutionella
investerare.

Nätverket skapar stora investeringsmöjligheter i onoterade bolag

Investeringsteam:

1

Lång erfarenhet av investeringar i både publika och onoterade bolag

Management i portföljbolagen:

2

Över 35 bolag med ca 200 dotterbolagsledningar i 89 länder som
har erfarenhet av M&A

3

4

Styrelser & rådgivare:

Lång erfarenhet av att expandera internationellt och bygga upp bolag.
Ca 240 seniora styrelsemedlemmar

Global nätverk av rådgivare:

Access till globala M&A rådgivare från 40 tidigare transaktioner och
hundratals förvärv
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Source: Athanase Innovation
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Athanase Innovation har gått igenom över hundra potentiella investeringar i sökandet
efter snabbväxande, disruptiva bolag. Athanase Innovation letar efter bolag med starka
marknadspositioner med exponering mot strukturella tillväxttrender. Inom ramen för due
diligence gör bolaget en analys av de presumtiva portföljbolagens marknader, konkurrensfördelar och hur unika deras produkter eller tjänster är. Strategin är att investera både
i Europa och Nordamerika, vilket reflekteras av styrelsens sammansättning och de kontakter den besitter. Athanase Innovation tar även hjälp av sitt nätverk av interna och externa
rådgivare för att hitta dessa möjligheter.

Förväntad AUM tillväxt
20
ETF räntor

15
10

ETF aktier

Nischade räntestrategier

Passiva
räntefonder
Mixfonder

LDI

Passiva
aktiefonder

5

Icke noterade lån

FoF Private Equity

Fastigheter
Nischade Aktiestrategier

0

-5

Private equity

Infrastruktur
Solutions

Hedge fonder
Korta
räntefonder

Räntefonder

FoF hedgefonder

Likvida investeringar

Strukturerade
investeringar

Råvaror

Aktiefonder

-10
0

50

100

150

200
Lönsamhet (nettoavgift baspunkter)

Standardiserade investeringar
Nischade investeringar
Alternativa investeringar

Solutions/LDI
Passiva investeringar
ETF

Estimerad 2019 AuM (skala - $1biljon)
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Source: BCG - Global Asset Management 2020
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INVESTERINGSUNIVERSUM
Digitalisering och automatisering av branscher har i vår uppfattning bara börjat och
det finns många industrier som bara är i sin
linda, tex bygg- och anläggningsindustrin
globalt. Automatiseringen av
varulager är en annan möjlighet där
Athanase Innovation har en stor investering
i form av Ivisys AB. Möjligheter till
överavkastning på de investeringar vi
identifierar drivs av strukturella trender
snarare än konjunktur. Vårt mål är att sprida
investeringarna så att de kan dra nytta av
många olika strukturella tillväxtteman för
att ta ner risken. Om de här bolagen lyckas

med vad de ska åstadkomma skapar de
stora mervärden för kunderna. Det är dock
verkliga utmaningar och det är inte alla som
kommer att lyckas. Vi har summerat de
huvudsakliga investeringsteman som vi
investerar utifrån nedan. De i sin tur utgår
från de tre huvudtrenderna; digitalisering,
automation och "robotics". Historiskt har
investeringar i den här typen av bolag
genererat en överkastning över tid. MSCI
World Information Technology index har
avkastat 27,2% per år de senaste fem åren
(sept 2021) jämfört med MSCI World som
avkastat 14,2% per år.

Vi investerar inom en rad olika tillväxtteman

Disruptive
innovation

Autonomous
Technology

AI & Machine
Learning

New
Infrastructure

Big Data

Transformative
Health

• Internet of
Things

• Autonomous
Systems

• Algoritm

• Cloud Solutions

• Targeting

• Collaborative
Robotics

• 5G Network

• Forecasting

• Gene
Sequencing

• Simulation

• Deep Learning
• Neutral Network

• Drones

• Analytics

• Natural
Language
Processing

• New
Communication

• Productiﬁcation

• Distributed
computing
• Mobility
• Smart Cities
• Open systems

• Intelligent
Vision
• Navigation
• Self Learning
Production

• Transfer
Learning
• Black Box
Models

• Security

• Remote Health
• Self Monitoring
• Genome Health
• Simulation

• Internet
• Infrastructure
• Energy Storage
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Source: Athanase Innovation
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INVESTERINGSPROCESS
Athanase Innovations investeringsprocess består av en ”top down” och en ”bottom-up” vy.
”Top down” vyn används för att definiera och avgränsa investeringsuniversumet baserat på
investeringsteman. Den här processen börjar inte med ett index utan de utvalda
bolagen destilleras genom de teman som ”top down” stipulerar. “Top down” är ingen
engångsanalys utan lever kontinuerligt i enlighet med förändringar i omvärlden.
”Bottom up” vyn används för att selektera mellan de bolag som ”top down” vyn definierat.
I ”bottom up” analysen används ekosystemet av bolag för att höja kvalitén och säkra att
resultaten förankras i industriell kunskap.
Input för analysprocessen inkluderar inte bara ekosystemets resurser utan även mer
traditionella resurser såsom externa finansiella analytiker och media både online, offline
och information/data i sociala medier. Investeringsteser och idéer itereras sedan
mellan olika delar av organisationen inte minst styrelsen för att testa och förfina analysen.
Athanase Innovation utvärderar bolagen inom ramen för den verksamhet bolaget bedriver
såsom hur mogen marknaden är, förväntad volymtillväxt, stordriftsfördelar, kostnadsbesparingar, ROI etc.
Långsiktiga prognoser för företagens intjäning och kassaflöden ligger till grund för
värderingsmodeller för att kvantifiera investeringspotentialen. Utöver det tas hänsyn till
hur det nya bolaget skulle passa in i portföljen och påverka portföljens helhet i termer av
risk och avkastningspotential. I grunden för en investering måste vi förstå verksamheten
och veta hur vi kan skapa värde. En viktig del i förståelsen är nyttjandet av ekosystemet. Vi
måste även förstå om och hur vi kan addera värde till verksamheten. Allra helst vill vi hitta
bolag som har attraktiva affärsmodeller och kompetent ledning, som kan dra nytta av
skalfördelar och växa lönsamt.

Top-down
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Vårt investeringsuniversum
definieras av de trender som vi
identifierar i omvärlden

Bottom-up

För att hitta de konkreta
investeringarna använder vi oss
av en ”bottom-up” analys

Tematiskt ansats
Identifiera skalbar disruptiv teknik och iterera det
med Athanases ekosystem för att förfina
investerinscaset.

Företagsval
Företagsanalys och värdering

Nyckelområden
Hitta de bästa investeringsmöjligheterna inom de
teman som identifierats.

Riskhantering
Operativ och finansiell riskhantering
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DEN GLOBALA MARKNADEN FÖR ALTERNATIVA
INVESTERNIGAR
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Athanase Innovations ekosystem når
globalt men har starka rötter i Europa och
USA bl.a. genom styrelsen som arbetar eller
har haft långa karriärer i dessa regioner.
Styrelsen arbetar aktivt med att identifiera
och utvärdera nya investeringar. Athanase
Innovations geografiska fokus är Europa
och USA men det finns inga hinder för att
investera globalt. Bolaget har under 2021
arbetat för att under 2022 öppna ett kontor i
New York. Det första målet är att etablera
fondverksamhet med alternativa investeringsprodukter i Europa som kan investera
globalt men med fokus på Europa och USA.
Alternativa kapitalförvaltare står för ca 13%
av den globala sparmarknaden på $ 111
miljarder. Europa och USA är de två
största regionerna globalt, som
tillsammans förväntas stå för 74% av den
globala marknaden år 2025 enligt en studie
av PWC (PWC Asset and Wealth Management revolution: Embracing exponental
change”).
Den globala sparmarknaden består av
många olika typer av kapitalförvaltare som
erbjuder produkter och tjänster till olika
typer av kunder tex förmögna privatpersoner, pension- och försäkringsbolag etc.
Marknaden har vuxit kraftigt de senaste
åren. Enligt PWCs studie, har totalt kapital
under förvaltning vuxit från $ 85 biljoner
2016 till $ 111.2 biljoner i 2020, dvs med en
årlig genomsnittlig tillväxt på 6,9%. Tillväxten har huvudsakligen drivits av stark
utveckling på världens aktiebörser. Bidraget till förvaltat kapital från nettoflöden in i
fonder har ökat över tiden och 2019 växte

det 3,4% i förhållande till totalt förvaltat
kapital. Underliggande drivkrafter är bland
annat tillväxt i privatpersoners förmögenhet
och låga räntor som lett till ett ökat behov
att öka sitt sparande för sin framtida pension. En av slutsatserna i PwCs studie är att
de här drivkrafterna inte kommer mattas av,
utan driva en ökning av förvaltat kapital till
$ 145 biljoner år 2025.
Kapitalförvaltare erbjuder en mängd olika
produkter och tjänster som spänner från
mer enkla, traditionella produkter såsom
aktiefonder (noterade bolag) till fonder
bestående av ränteprodukter såsom
obligationer och krediter. Utöver det
erbjuder en del förvaltare alternativa
sparprodukter såsom tex hedgefonder,
private equity och venture capitalfonder,
infrastrukturfonder, fonder med onoterade
lån och krediter etc. Alternativa
sparprodukter har vuxit som andel av totalt
förvaltat kapital, från 12% år 2016 till 13%
2020. Inom ytterligare ett par år, 2025, så
förväntas alternativa sparprodukter ökat till
15% av den totala marknaden.
Tillväxten i alternativa sparprodukter drivs
av ett antal långsiktiga trender såsom hög
historisk avkastning, låga räntor, omallokering från enkla sparprodukter till alternativa
produkter, tillväxt i hela sparmarknaden,
efterfrågan på högre avkastning och
differentierade produkter etc. PwC ser att
dessa trender kommer fortsätta att driva en
högre tillväxt för alternativa produkter för
de kommande åren.
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BEFINTLIGA INVESTERINGAR
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Ivisys utvecklar och säljer avancerade inspektionssystem som används för att mäta och
upptäcka fel och avvikelser. Ivisys system kan läsa av objekt som roterar i krävande miljöer
med varierande belysning, vilket ökar antalet möjliga applikationer. Ivisys har historiskt varit
ett bolag som utvecklat skräddarsydda produkter efter kundens önskemål och behov. Produkterna var därmed inte standardiserade och försäljningen var projektbaserad. Ivisys har
under 2021 jobbat med att ställa om verksamheten till att utveckla och sälja standardiserade produkter, däribland ”pallet inspector”. Systemen består av standardhårdvara som
Ivisys kombinerar med sin egenutvecklade mjukvara. Systemen är baserade på maskininlärning, vilket gör att träffsäkerheten ökar med tiden.

Lastpallsmarknaden är väldigt stor och bolaget har fått stor uppmärksamhet i branschen
då de har en unik produkt. Idag består marknaden för inspektionssystem av lastpallar av
mekaniska system som känner av lastpallarnas beskaffenhet men kvalitén i inspektionen
är väldigt låg och det är svårt att upptäcka något annat än väldigt stora brister i lastpallen.
Ivisys kamera- och laserbaserade produkt kan upptäcka fel över hela lastpallen där den
mekaniska lösningen inte ens har möjlighet att undersöka. Ivisys system kan generellt hitta
avvikelser ner till mikrometernivå. Alternativet till mekanisk inspektion är en visuell avsyning som görs av dedikerad personal. Här är kostnaden högre och resultatet sämre.
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Drivkraften varierar men generellt sett leder investeringen till direkta besparingar i form av
lägre personalkostnader, sänkta produktionskostnader, höjd produktkvalitet, lägre garantikostnader etc. Ibland är maskininspektion ett krav från slutkunden.
Kunderna är antingen lastpallspoolbolag som tillhandahåller produkten lastpall som en
service eller slutanvändaren av lastpallen. Lastpallar finns i många olika typer av
verksamheter för tillverkande bolag. Många bolag har investerat i helautomatiserade lager
men man har fortfarande problem med kvalitén på lastpallarna. Trasiga lastpallar kan
orsaka långa och kostsamma driftsstopp. Ivisys kunder är stora bolag såsom ICA, Atlas
Copco, Nobel Biocare, Gnutti Carlo etc.
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2021 har som nämts ovan varit ett omställningsår för Ivisys där mycket av arbetet har varit
fokuserat på att gå från att driva skräddarsydda kundprojekt till att utveckla och sälja standardiserade produkter. Organisationen har förstärkts och man har tagit fram nya versioner
av Pallet Inspector. Vidare har man byggt upp kundrelationer och i utgången av året har
bolaget en signifikant försäljningspipeline. Målet för 2022 är att ta nästa steg i utvecklingen och konvertera den till faktiska ordrar. Året har börjat mycket bra och under det första
kvartalet har man lyckats att ta in ordrar till ett värde av SEK 18 M. Intresset för produkten
är mycket stort trots att bolaget inte gör någon direkt marknadsföring.
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Zalaris är ett ledande bolag inom outsourcing av HR och löneadministration i norra Europa. Marknaden i Europa är inte lika välutvecklad som i Nordamerika. Bolaget gynnas av en
strukturell tillväxt som drivs av ökad andel outsourcing men har även ambitioner att växa
genom förvärv. Affärsmodellen har tydliga skalfördelar och med tillväxt finns det potential för förbättringar i rörelsemarginalen. Det finns en relativt hög grad av förutsägbarhet i
intäktsmodellen då det är förknippat med höga kostnader att byta leverantör och andelen
återkommande intäkter är hög. Det gör bolaget relativt mindre känsligt för lågkonjunkturer.
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INVESTERINGAR EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

CloudNC är ett brittiskt bolag med ca 70 anställda. Företaget tillhandahåller avancerad
mjukvara för tolkning av CAD- eller 3D-ritningar för bearbetning i CNC-maskiner. Mjukvaran
gör att processen för CNC-bearbetning av detaljer blir mer korrekt, sparar tid och minskar
risken för fel vid manuell tolkning av ritningar. Detta förbättrar produktiviteten i en CNCmaskin med uppemot 30% och man kan därmed vara väldigt konkurrenskraftig avseende
pris.
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Discord är ett amerikanskt bolag som grundades 2013 som en chatservice för gamingintresserade. Idag är det en röst-, video, och textkommunikationstjänst som används av miljontals människor som vill umgås och prata med sina kompisgäng och andra som spelar.
Tjänsten kan liknas vid Skype eller Slack och är primärt fokuserad mot ”gaming”. Tack vare
en enkel funktionalitet där grupper av individer med liknande intressen kan sätta upp sitt
eget rum för att mötas och diskutera har man rönt stora framgångar och har en snabbt
växande användarbas. Även om Discord initialt användes av människor inom gaming
används tjänsten idag av människor som sätter upp chatrum för att diskutera kryptovaluta, eSport, konst etc. Discord har idag ca 150M aktiva användare vilket kan jämföras med
100M användare för ett år sedan.

Flyttsmart är ett svenskt bolag som tillhandahåller en digital tjänst där man på ett och
samma ställe löser allt kring flytten - snabbt, enkelt och tryggt. Via Flyttsmarts tjänst
hanteras bland annat flytthjälp, flyttstädning, adressändring, bredband, elavtal och försäkringar. Flyttsmart samarbetar bland annat med mäklarbranschen i syfte att förenkla för
mäklarna, förlänga kundresan med kunderna samt erbjuda utökad service. Stort fokus
ligger på att automatisera och digitalisera alla delar som är kopplat till flytt. Under 2021
nyttjades plattformen av ca 20 000 personer i samband med sin flytt.

17

AKTIEN
Aktiens utveckling
Athanase Innovation noterades på Nasdaq First North Growth Market 30 september 2021.
Aktien ingår i sektorn finans. Aktiekursen är ner -2% från när det omvända förvärvet genomfördes den 22 september till den sista handelsdagen 2021. Marknadsvärdet vid årsskiftet var cirka 3,0 miljarder SEK.
Utvecklingen för Athanase Innovationaktien sedan det omvända förvärvet godkändes till
årsskiftet, -2% kan jämföras med utvecklingen för Stockholmsbörsens index (OMX
Stockholm All share index) som under samma period var upp 10%. Under samma period
har 2,5 miljoner aktier till ett värde av 19,7 miljoner SEK omsatts.
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Aktien
Athanase Innovation har endast ett aktieslag. Aktiekapitalet ökade med ca 108,3 miljoner
aktier i samband med en nyemission i oktober, vilket medförde en utspädning för befintliga
aktieägare med ca 22%. Vid årsskiftet fanns cirka 400 aktieägare i Athanase Innovation.
Största aktieägare vid samma tidpunkt var Athanase Industrial Partner Ltd med 46,5% av
antalet utestående aktier. Avanza Pension är näst största aktieägare med 10,6% följt av
Swedbank Robur Fonder med 9,6%och Fjärde AP-fonden med 8,8% av utestående aktier.
Den 28 september tog bolaget in 650 miljoner SEK i en riktad nyemission där bland annat
Swedbank Robur, Skandia och Fjärde AP-fonden deltog. Intentionen med kapitalanskaffningen var att accelerera investeringar i innovationsbolag och att bredda aktieägarbasen.
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Athanase Innovations största aktieägare per 31 december 2021
Ägare

Antal aktier

Kapital-/röstandel

Athanase Industrial Partner

231 086 020

46,5%

Försäkringsbolaget Avanza Pension

52 735 765

10,6%

Swedbank Robur

47 798 655

9,6%

Fjärde AP-fonden

43 949 556

8,8%

Catella Fonder

33 360 649

6,7%

SHB AB – Luxembourg Branch

24 468 948

4,9%

Livförsäkringsbolaget Skandia, Ömsesidigt

13 333 333

2,7%

AMF Pensionsförsäkring

13 330 992

2,7%

Caceis Bank, Germany Branch, W8IMY

6 999 986

1,4%

Fredrik Kagenhielm-Karlsson

5 473 666

1,1%

472 537 570

95,1%

Övriga

24 129 095

4,9%

Totalt

496 666 665

100%

Summa 10 största

Utdelning

Athanase Innovation AB (publ) I Årsredovisning 2021

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2021.
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STYRELSEN

Namn

Befattning

Oberoende i
förhållande till bolaget
och ledningen

Stefan Charette

Styrelseordförande

Nej

Nej

Vijay Ravindran

Styrelseledamot

Ja

Ja

Heidi Harman

Styrelseledamot

Ja

Ja

Kenth Eriksson

Styrelseledamot

Nej

Nej

Caroline Reuterskiöld

Styrelseledamot

Ja

Ja

Björn Jeffery

Styrelseledamot

Ja

Ja

Karin Gunnarsson

Styrelseledamot

Ja

Ja
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STEFAN CHARETTE
Utbildning: MSc Mathematical Trading, BSc Electrical Engineering
Nuvarande sysselsättning: Styrelseordförande
i Athanase Industrial Partner Ltd, Distit AB och
styrelseledamot i Haldex AB och BuildData Group
AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Styrelseledamot
i Kitron ASA, Alcadon Group AB, Actic Group AB
och styrelseordförande i Haldex AB och
BuildData Group AB.
Aktieinnehav: 169,951,076 aktier via
bolag.

KENTH ERIKSSON
Utbildning: MSc Kungliga Tekniska
Högskolan, MBA Ohio State University USA
Nuvarande sysselsättning: Styrelseledamot i
Zalaris, Addtech och Athanase Industrial Partner.
Tidigare arbetslivserfarenhet: Partner Athanase
Industrial Partner
Aktieinnehav: 38,985,336 aktier via
bolag.

Oberoende i
förhållande till
större aktieägare

VIJAY RAVINDRAN
Utbildning: BSc Engineering University of Virginia
Nuvarande sysselsättning: CEO Floreo
Tidigare arbetslivserfarenhet: SVP och Chief
Digital Officer Washington Post
Aktieinnehav: -

HEIDI HARMAN
Utbildning: BSc Business, Kaospilot, Denmark.
C++ course at Kungliga Tekniska Högskolan (Computer science).
Nuvarande sysselsättning: VD i Oliak AB, VD och
styrelseordförande i ProgressData.io (dotterbolag
till Oliak AB), VD och styrelseordförande i Included Works AB, Styrelseordförande i GeekGirlMeetup, Produktägare och UX på Framgångsakademin.se.
Tidigare arbetslivserfarenhet:
Konsult på OneAgency.se, Director of UX
research och VD Included Works recruiting, Consultant by Contract User experience
researcher på Chromia / Chromaway Blockchain
& NFT, Konsult på Daresay.co, Director of UX
research på Lookback.io (US, San Francisco)
Aktieinnehav: -
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CAROLINE REUTERSKIÖLD
Utbildning: MSc Engineering Physics Chalmers
University of Technology.
Nuvarande sysselsättning: VD Christian Berner
Tech Trade (från och med 28 april 2022).
Tidigare arbetslivserfarenhet: VP division NicheProducts på Lagercrantz Group, styrelseordförande i Thermod Group, Kondator, Profsafe och
Vendig.
Aktieinnehav: -

KARIN GUNNARSSON
Utbildning: BSc Business
Administration, Handelshögskolan i Stockholm.
Nuvarande sysselsättning: Styrelseledamot i

BJÖRN JEFFERY
Utbildning: Kurser i behavioral sciences, political
sciences och TV media, Lunds Universitet.
Nuvarande sysselsättning: Styrelseledamot i
Acast, Rovio och Kinzoo. Styrelseordförande och
ägare av Björn Jeffery AB, Paperwork HQ AB och
Fenix Begravning AB. Styrelseledamot i Outer
Sunset AB, Rovio Entertainment Corporation,
Acast och Kinzoo Technologies Inc samt styrelsesuppleant i Dolores Bay AB.
Tidigare arbetslivserfarenhet: VD på Toca Boca
group, Executive Manager på Hello Shim AB och
Sago Sago Toys Inc, styrelsesuppleant i Discobelle AB
Aktieinnehav: -
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Beijer Electronics Group AB, Concentric AB och
Bulten AB, m.fl.
Tidigare arbetslivserfarenhet:
CFO och Head of Investor relations på Hexpol AB.
Aktieinnehav: -
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelse och verkställande direktören för Athanase Innovation AB (publ) avger härmed
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2021 – 31 december
2021. Årsredovisningen är upprättad i tkr om inget annat anges.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

det omvända förvärvet har kontrollen över Athanase

Athanase Innovation är en alternativ investeringsfirma

Innovation AB övergått till nya ägare, och det

med exponering mot såväl privata som publika

förvärvade företaget (Athanase Tech AB) anses vara

aktiebolag. Kärnan i investeringsstrategin är att

moderföretag och det förvärvande företaget (Athanase

identifiera och aktivt förvalta teknikrelaterade

Innovation AB) anses vara dotterföretag. Legalt är

tillgångar som drivs av trender inom automation, digi-

det förvärvande företaget Athanase Innovation AB

talisering och "robotics".

moderföretag, men behandlas redovisningsmässigt
som ett dotterföretag. Athanase Tech AB är det legala

VERKSAMHETSBESKRIVNING

dotterföretaget men behandlas redovisningsmässigt

Bolaget har en stark balansräkning samt

som moderföretag i koncernredovisningen. Alla

intäktsströmmar från en fond på ca 1,2 mdkr. Vi

jämförelsetal i denna rapport är följaktligen baserat på

planerar att lansera ytterligare fonder där det egna

det legala dotterföretaget Athanase Tech AB.

kapitalet kommer att utgöra startkapital. Det innebär
att en ny fond har ett signifikant ”seed”-kapital från dag

Förvärvet räknas inte som ett rörelseförvärv utan anses

ett som möjliggör snabbare kapitalresning samt

istället vara förvärv av en tjänst (marknadsplatsen).

investeringar i onoterade innovativa teknikbolag. Det

Enligt gällande redovisningsregler för omvända förvärv

här kommer vara ett attraktivt erbjudande för

redovisas förvärv av en tjänst som kostnad direkt.

framför allt små och mellanstora institutioner samt

Kostnaden som bokförs avser skillnaden mellan

privata investerare, då dessa investerare ofta

marknadsvärdet på Athanase Innovation AB

har svårt att få exponering mot den här typen

(fd Logistea) vid förvärvstidpunkten och dess

av investeringar.

nettotillgångar vid samma tidpunkt. Detta belopp
uppgick till 17,5 mkr vid förvärvstidpunkten.

Det helägda dotterbolaget Ivisys utvecklar och säljer
avancerade maskininspektionssystem som används för

Under första kvartalet gjorde Athanase Tech en

att mäta och upptäcka fel och avvikelser. Ivisys system

nyemission om 300 mkr. 85% av Ivisys förvärvades

kan läsa av objekt som roterar i krävande miljöer med

under första kvartalet och under resterade kvartal har

varierande belysning, vilket ökar möjligheterna för

ytterligare förvärv gjorts i bolaget. Under fjärde

antalet möjliga applikationer.

kvartalet förvärvades den utestående minoriteten i
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Ivisys. Under året har även Athanase Tech investerat 84
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2021

mkr i det noterade norska bolaget Zalaris samt köpt

Den 22 september 2021 förvärvade Athanase

en option som ger bolaget rätt att förvärva Catella

Innovation AB (publ) samtliga aktier i Athanase Tech AB

Småbolagsfond.

(publ). Athanase Innovation AB förvärvade Athanase
Tech AB genom att betala med andelar som det självt

Under fjärde kvartalet gjorde Athanase Innovation en

har gett ut, ett så kallat omvänt förvärv. I samband med

nyemission om 621 mkr efter emissionskostnader.
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HÄNDELSER EFTER

dresan med kunderna samt erbjuda utökad service.

RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Stort fokus ligger på att automatisera och digitalisera

22 februari meddelande Athanase Innovation att

alla delar som är kopplat till flytt. Under 2021 som var

bolaget investerat i CloudNC. CloudNC är ett London-

Flyttsmarts första hela verksamhetsår, nyttjades plat-

baserat företag med cirka 70 anställda som tillhan-

tformen av ca 20 000 personer i samband med sin flytt.

dahåller en avancerad mjukvara för tolkning av CADeller 3D-ritningar för bearbetning i CNC-maskiner.

23 mars meddelande Athanase Innovation att bo-

Investeringen har gjorts av ett nystartat dotterbolag till

laget investerat i det amerikanska bolaget Discord.

Athanase Innovation. Mjukvaran gör att processen för

Investeringen har gjorts av ett nystartat dotterbolag

CNC-bearbetning av detaljer blir mer korrekt, sparar tid

till Athanase Innovation. Discord grundades 2013 som

och minskar risken för fel vid manuell tolkning av rit-

en chatservice för gaming-communityn. Idag är det

ningar. Detta innebär också att bolaget kan ge snabba

en röst-, video, och text-kommunikationstjänst som

offerter till ett mycket konkurrenskraftigt pris till sina

används av miljontals människor som vill umgås och

kunder. Tekniken minskar arbetskostnad i produktion

prata med sina kompisgäng och communityn. Tjänsten

och förbättrar produktiviteten på en CNC-maskin med

kan liknas vid Skype eller Slack och är primärt fokus-

ca 30%. Bland bolagets kunder återfinns företag med

erad mot gaming. Tack vare en enkel funktionalitet

ledande positioner inom försvars- och flygplansindus-

där grupper av individer med liknande intressen kan

trin.

sätta upp sitt eget rum att mötas och diskutera har
man rönt stora framgångar och har en snabbt växan-

21 mars meddelande Athanase Innovation att bo-

de användarbas. Även om Discord initialt användes

laget investerat i Flyttsmart. Investeringen har gjorts

av människor inom gaming används tjänsten idag av

av ett nystartat dotterbolag till Athanase Innovation.

människor som sätter upp chatrum för att diskutera

Flyttsmart grundades 2020 och tillhandahåller en

kryptovaluta, eSport, konst etc. Discord har idag ca

digital tjänst där man på ett och samma ställe löser allt

150M aktiva användare vilket kan jämföras med 100M

kring flytten - snabbt, enkelt och tryggt. Via Flyttsmarts

användare för ett år sedan.
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tjänst hanteras bland annat flytthjälp, flyttstädning,
adressändring, bredband, elavtal och försäkringar.

13 april meddelande Athanase Innovation att bolaget

Flyttsmart samarbetar bland annat med mäklarbran-

utsett Peter Laveson till ny VD med tillträde senast 1

schen i syfte att förenkla för mäklarna, förlänga kun-

november 2022.
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FINANSIELL INFORMATION

av värdeutvecklingen i de investeringar bolaget gjort

Omsättning och resultat

och förmåga att resa kapital till framtida fonder.

Årets omsättning uppgick till 7,6 mkr. Omsättningen
avser främst intäktsströmmar från en publik fond

Det helägda dotterföretaget Athanase Tech AB är inne-

som har ca SEK 1,2 Mdkr i förvaltat kapital samt från

havare av en option som ger bolaget rätt att förvärva

dotterföretaget i Ivisys vars intäkter konsolideras från

Catella Småbolagsfond från Celina Fondförvaltning AB.

och med andra kvartalet 2021. Moderbolagets intäkter

Då optionens värde bygger på det förvaltade kapitalet

uppgick till 0,6 mkr.

i fonden kan värdet ändras. En större kund, Premiepensionmyndigheten, som innehar drygt tio procent av

Investeringsverksamheten redovisar ett resultat före

förvaltat kapital har aviserat att de kommer ta ut pen-

skatt på 17,8 mkr. Resultatet är hänförligt till resultat

garna från fonden. Uttaget har medfört en negativ ryk-

från noterade finansiella placeringar.

tesrisk vilket skulle kunna påverka andra kunder. Skulle
ytterliggare uttag göras eller ifall fondens avkastning

Årets resultat före skatt uppgick till -30,3 mkr. Resultat

är dålig kommer värdet på optionen minska eftersom

före skatt exklusive jämförelsestörande poster uppgår

intäktströmmarna från fonden minskar. Athanase Tech

till -12,8 mkr. Detta exkluderar kostnader om 17,5 mkr

kan välja att inte utnyttja optionen efter löptiden och

hänförliga till det omvända förvärvet och börsnoterin-

därmed låta optionspremien förfalla.

gen av Athanase Innovation. Moderbolagets resultat
före skatt uppgick till -4,0 mkr.

Athanase Innovation är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Moderbolagets

Ivisys uppvisar ett negativt resultat för helåret vilket

risk är förknippad med investeringen i dotterbolaget.

belastar för resultat före skatt med -20,8 mkr.

Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för

I samband med förvärvet av Ivisys uppstod en

risker och osäkerhetsfaktorer, varav kan nämnas:

goodwillpost som skrivs av på fem år. Avskrivningen av
goodwill från förvärvet av Ivisys uppgår till -9,9 mkr för

Affärsrisker

helåret.

Makroekonomiska faktorer
Athanase Innovation är beroende av att det finns

Kassaflöde och investeringar

efterfrågan på de produkter som produceras och de

Årets kassaflöde uppgick till 746 mkr och likvida

tjänster som tillhandahålls. Efterfrågan påverkas av

medel uppgick vid årets slut till 747 mkr. Årets positiva

den allmänna ekonomiska utvecklingen och utveck-

kassaflöde är främst hänförlig till två nyemissioner som

lingen på de globala finansiella marknaderna. Denna

tillförde ca 921 mkr efter emissionskostnader. Årets

utveckling påverkas av makroekonomiska faktorer som

investeringar uppgår till 179 mkr. Moderbolagets kas-

ligger utanför Athanase Innovations kontroll. Bolaget

saflöde uppgår till 621 mkr. Årets positiva kassaflöde är

påverkas av trender i den globala kapitalförvaltning-

hänförligt till en nyemission som tillförde 621 mkr efter

smarknaden.
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emissionskostnader.
Tillväxten i förvaltat kapital drivs av avkastning från
AKTIEN OCH ÄGARNA

befintliga investeringar och av nettoinflöden. Om till-

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market

växten i förvaltat kapital uteblir påverkar det bolagets

sedan 30 september 2021. Mer information om aktien

förvaltningsintäkter negativt. Möjligheten att resa kap-

och ägarna finns i avsnittet Aktien på sid 18-19.

ital är beroende av historisk avkastning. Bolagets fokus
på teknologisektorn är utsatt för hög konkurrens och

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING OCH
VÄSENTLIGA RISKER

utebliven avkastning i fonderna kan ha en negativ
påverkan på möjligheten att attrahera kapital.

Athanase Innovations framtida utveckling är beroende

25

En del av förvaltat kapital investeras i private equity

Operativ risk

bolag. Marknaden för private equity karaktäriseras av

All verksamhet inom koncernen är exponerad mot

låg transparens och oregelbunden prissättning.

operativa risker. Operativa risker definieras som risken
för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller

Intressanta investeringar är utsatta för hög

misslyckade interna processer, mänskliga fel, felaktiga

konkurrens och det finns ingen garanti att bolaget kan

system eller externa händelser.

genomföra investeringar till attraktiva värderingar
inom segmentet.

Athanase Innovation är beroende av ett antal
nyckelpersoner. I takt med att organisationen växer

Risker relaterade till förvärv

kommer detta beroende minska.

Bolaget genomför kontinuerligt due diligence av ett
stort antal bolag som befinner sig inom de sektorer
vi har identifierat som mest intressanta. I due diligence-processen utgår vi delvis från information vi
erhållit från bolagen vi utvärderar och tredjepartsinformation. Informationen kan vara begränsad eller i vissa
fall, missledande. Det går inte att säkerställa att en due
diligence process identifierar all relevant fakta. Det
kan leda till att det faktiska utfallet från en investering
skiljer sig från de estimat som upprättades vid investeringstidpunkten.

Finansiella risker
Athanase Innovation är exponerat för finansiella risker,
vilka primärt kan delas in marknadsrisk, kreditrisk och
likviditetsrisk. Den huvudsakliga finansiella risken är
Athanase Innovation är exponerat för är marknadsrisk då värdet på bolaget investeringar påverkas av
prisförändringar på de finansiella marknaderna. Värdet
på investeringar i utländsk valuta påverkas även av
förändringar i valutakurser.
Bolaget är exponerat för koncentrationsrisk då

Legala risker

investeringsverksamheten befinner sig ett

Ändrade legala förutsättningar, såsom förändringar i

uppstartsskede och endast ett fåtal investeringar har

lagar, direktiv och förordningar, kan komma att påverka

gjorts. Investeringarna görs dessutom inom segmentet

verksamhetens tjänste- eller produkterbjudande.

innovativa bolag. I takt med att ytterligare

Misslyckande att följa regler och lagar kan leda till

investeringar genomförs kommer koncentrationsrisken

förelägganden, böter eller andra konsekvenser som

att minska något.

kan få svåra följder för bolagets verksamhet.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE

KONCERNEN, TKR
Likvida medel
Soliditiet %

2021

2020

746 916

473

98,8%

96,3
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FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget (kr):
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

2 440 918 757
-3 957 365
2 436 961 391

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
I ny räkning överförs

2 436 961 391
2 436 961 391

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med

Athanase Innovation AB (publ) I Årsredovisning 2021

tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING
KONCERNEN, TKR

not

2021

2020

Nettoomsättning

4 029

0

Övriga rörelseintäkter

3 531

0

SUMMA INTÄKTER

7 560

0

-4 083

0

4,5,6

-7 870

-366

4

-14 670

-9

Resultateffekt av omvänt förvärv

-17 497

0

Avskrivningar och nedskrivningar

-11 449

0

-86

0

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-55 655

-375

RÖRELSERESULTAT

-48 095

-375

9

17 812

-1 721

10

-62

-12

17 750

-1 733

-30 345

-2 108

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Övriga rörelsekostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Skatt på årets resultat

11

-733

0

Uppskjuten skatt

11

4 528

-6 652

-26 550

-8 760
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ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
KONCERNEN, TKR

not

2021-12-31

2020-12-31

Goodwill

12

56 690

0

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

12

2 084

0

58 774

0

243

0

243

0

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

13

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långsiktiga värdepappersinnehav

14

94 018

0

Uppskjuten skattefordran

18

10 727

3 405

116

2

Summa finansiella anläggningstillgångar

104 861

3 407

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

163 878

3 407

Råvaror och förnödenheter

1 092

0

Varor under tillverkning

1 432

0

Summa varulager m.m.

2 524

0

706

0

3 266

0

1 408

0

5 380

0

Kassa och bank

746 916

473

Summa kassa och bank

746 916

473

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

754 820

473

SUMMA TILLGÅNGAR

918 698

3 880

Övriga långsiktiga fordringar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
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Kundforingar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

16

Kassa och bank
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BALANSRÄKNING, FORTSÄTTNING
KONCERNEN, TKR

not

2021-12-31

2020-12-31

Aktiekapital

496 667

500

Övrigt tillskjutet kapital

436 398

Annat eget kapital inklusive årets resultat

-25 667

3 235

Summa eget kapital

907 398

3 735

Uppskjuten skatteskuld

90

0

Summa avsättningar

90

0

515

0

515

0

Förskott från kunder

1 294

0

Leverantörsskulder

2 316

97

Skatteskulder

1 116

7

Övriga skulder

1 913

0

4 056

41

10 695

145

918 698

3 880

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Avsättningar

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

19

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Athanase Innovation AB (publ) I Årsredovisning 2021

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20

30

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
KONCERNEN, TKR

Eget kapital 2020-01-01

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

50

Årets resultat
Nyemission

450

Utgående balans 2020-12-31

500

KONCERNEN, TKR

Eget kapital 2021-01-01

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

500

120

Kostnad kapitalanskaffning

Summa
eget kapital

11 995

12 045

-8 760

-8 760
450

Årets resultat
Nyemission

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

3 235

3 735

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

Summa
eget kapital

3 235

3 735

-26 550

-26 550

949 880

950 000

-29 191

-29 191

Förändring innehav utan

-8 866

-8 866
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bestämmande inflytande
Omvänt förvärv

496 047

-484 291

6 514

18 270

Utgående balans 2021-12-31

496 667

436 398

-25 667

907 398
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KASSAFLÖDESANALYS
KONCERNEN, TKR

2021

2020

-30 345

-2 108

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

33 859

26 013

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

3 514

23 905

-1 340

22 400

Ökning/Minskning av rörelseskulder

2 852

-23 205

Kassaflöde från den löpande verksamheten

5 026

23 100

-65

-

Förvärv av koncernföretag

-80 971

-

Förvärv/avyttring av finansiella anläggningstillgångar

-98 348

212 336

-179 384

212 336

920 877

450

15

-

-

-254 000

-91

-

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

920 801

-253 550

Årets kassaflöde

746 443

-18 114

473

18 587

746 916

473

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Ökning/Minskning av rörelsefordringar

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptagna lån
Amortering av skuld
Aktieägartillskott

Likvida medel vid årets början
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Likvida medel vid årets slut
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RESULTATRÄKNING
2021-01-01
- 2021-12-31

2020-07-01
2020-12-31

Nettoomsättning

631

352

SUMMA INTÄKTER

631

352

4,5,6

-3 787

-926

4

-828

-132

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-4 615

-1 058

RÖRELSERESULTAT

-3 984

-706

MODERBOLAGET, TKR

not

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

7

29

172 613

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

-

2 349

10

-2

-2

27

174 960

-3 957

174 255

-

-435

-3 957

173 820

0

-287

-3 957

173 533

Räntekostnader och liknande resultatposter
SUMMA RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

Bokslutsdispositioner
RESULTAT FÖRE SKATT

Skatt på årets resultat
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ÅRETS RESULTAT

11

33

BALANSRÄKNING
MODERBOLAGET, TKR

not

2021-12-31

2020-12-31

15

2 313 356

0

Summa finansiella anläggningstillgångar

2 313 356

0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2 313 356

0

552

287

741

57

1 293

344

Kassa och bank

621 266

403 624

Summa kassa och bank

621 266

403 624

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

622 559

403 968

2 935 915

403 968

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finanisella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

16

Kassa och bank
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SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING, FORTSÄTTNING
MODERBOLAGET, TKR

not

2021-12-31

2020-12-31

Aktiekapital

496 667

3 000

Summa bundet eget kapital

496 667

3 000

2 440 919

220 215

-3 957

173 533

Summa fritt eget kapital

2 436 961

393 748

SUMMA EGET KAPITAL

2 933 628

396 748

Periodiseringsfond

435

435

Summa obeskattade reserver

435

435

Leverantörsskulder

149

337

Skatteskulder

234

247

Övriga skulder

187

5 754

1 282

447

1 852

6 785

2 935 915

403 968

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

20

35

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
MODERBOLAGET, TKR

Ingående balans 2020-07-01

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

3 000

224 985

6 510

234 495

6 510

-6 510

0

Omföring resultat fg år

-11 280

Utdelning till ägarna
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31

MODERBOLAGET, TKR

Ingående balans 2021-01-01

3 000

Inlösen
Nyemission

173 533

396 748

Årets
resultat

Summa
eget kapital

3 000

220 215

173 533

396 748

173 533

-173 533

0

297 000

-297 000

0

-297 000

-95 040

-392 040

493 667

2 468 333

2 962 000

-29 123

-29 123

Årets resultat

Athanase Innovation AB (publ) I Årsredovisning 2021

173 533

Balanserat
resultat

Kostnad kapitalanskaffning

Utgående balans 2021-12-31

173 533

Aktiekapital

Omföring resultat fg år
Fondemission

220 215

-11 280

496 667

2 440 919

-3 957

-3 957

-3 957

2 933 628
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KASSAFLÖDESANALYS
2021-01-01
2021-12-31

2020-07-01
2020-12-31

-3 957

-707

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

-3 957

-707

Ökning/Minskning av rörelsefordringar

-1 220

26 554

Ökning/Minskning av rörelseskulder

-4 662

-5 356

Kassaflöde från den löpande verksamheten

- 9 840

20 490

-1 356

-

Försäljning av andelar i koncernföretag

-

190 083

Årets amorteringar från koncernföretag

-

198 431

-1 356

388 514

620 877

-

-392 040

-5 640

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

228 837

-5 640

Årets kassaflöde

217 641

403 364

Likvida medel vid årets början

403 624

260

Likvida medel vid årets slut

621 266

403 624

MODERBOLAGET, TKR

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Investeringsverksamheten
Förvärv av andelar i koncernföretag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
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Utbetald utdelning
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NOTER TILL DE FINANSIELLA RAPPORTERNA
Allmän information

varen får bestämmande inflytande. Från och med

Athanase Innovation AB (publ) är ett aktiebolag med

denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade

säte i Stockholm.

enheten som redovisningsenhet. Anskaffningsvärdet
för dotterföretag beräknas till summan av verkligt

Koncernen bildades genom ett omvänt förvärv då

värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar

Athanase Innovation AB förvärvade samtliga akti-

med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt

er i Athanase Tech AB. Det legala moderbolaget är

emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är

Athanase Innovation AB och hänvisning till moder-

direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell

bolaget i de finansiella rapporterna avser det legala

tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det

moderbolaget Athanase Innovation AB. Athanase

verkliga värdet, vid förvärvstidpunkten av förvärvade

Tech AB anses vara den redovisningsmässiga förvär-

identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från

varen och koncernredovisningen upprättas som en

och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernre-

fortsättning av Athanase Tech ABs finansiella rapporter.

dovisningen det förvärvade företagets intäkter och

Detta förhållande beskrivs ytterligare redovisning-

kostnader, identifierbara tillgångar och skulder.

sprinciperna.
Koncernredovisningen är upprättad enligt
Moderbolagets jämförelseperiod avser 2020-07-

förvärvsmetoden. Bokslutsdispositioner och obeskat-

01 till 2020-12-31 då bolaget tidigare haft brutet

tade reserver fördelas mellan uppskjuten skatteskuld

räkenskapsår. Jämförelserperioden har inte räknats om

och eget kapital. Koncernmellanhavanden elimineras

till kalenderår eftersom en sådan omräkning inte skulle

i sin helhet.

öka förståelsen för den finansiella rapporteringen med
anledning av det omvända förvärvet.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar

NOT 1: REDOVISNINGSPRINCIPER

redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku-

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med Årsre-

mulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

dovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-

perioden.

cernredovisning (K3).
Vid förvärv utgörs goodwill av det belopp varmed
Redovisningsvaluta

anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och

koncernens andel av det förvärvade dotterföretag-

beloppen anges i tkr om inget annat anges.

ets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället.
Goodwill på förvärv av dotterföretag redovisas som
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Koncernredovisning

immateriella tillgångar.

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget
direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet

Följande avskrivningar tillämpas:

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande.
Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma
ett företags finansiella och operativa strategier i syfte
att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av
rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att
förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvär-

Goodwill

5 år

Koncessioner, patent, licenser,
varumärken och liknande rättigheter

5 år

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år
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Finansiella anläggningstillgångar

räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs

I moderbolaget redovisas andelar i dotterföretag till

inkomstskatt som ännu inte redovisats.

anskaffningsvärdet efter avdrag för eventuella

Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkning-

nedskrivningar. Anskaffningsvärdet inkluderar even-

smetoden på de temporära skillnader som uppstår

tuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till

mellan det bokförda respektive skattemässiga värdet

förvärvet av andelarna. Eventuella kapitaltillskott läggs

för tillgångar eller skulder. Uppskjuten skatt beräknas

till anskaffningsvärdet när de lämnas.

utifrån den beslutade skattesatsen på balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar redovisas så länge det är

Finansiella anläggningstillgångar värderas till verkligt

troligt att denna fordran kommer kunna realiseras.

värde i enlighet med K3s regelverk kapitel 12. För
koncernen innbär detta att samtliga värdepapper

Intäkter

värderas till verkligt värde. Övriga finansiella fodringar

Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de

och skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade

Av posten värdepapper består övervägande del av

med äganderätten till varorna har övergått på köparen

noterade värdepapper, vilka är värderade till börskurs

och när intäktsbeloppet kan beräknas på ett

per 2021-12-31. Övrig del avser en option som har

tillförlitligt sätt.

värderats till anskaffningsvärde då transkationen är
relativt nyligen genomförd.

Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i takt
med att arbetet utförs. Det innebär att intäkterna redo-

Kundfordringar

visas med utgångspunkt från färdigställandegraden.

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar

Färdigställandegraden beräknas som nedlagda up-

med undantag för poster med förfallodag mer än 12

pdragsutgifter för utfört arbete i relation till beräknade

månader efter balansdagen, vilka klassificeras som an-

totala uppdragsutgifter för att fullgöra uppdraget. För

läggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp

uppdrag där utfallet inte kan beräknas på ett till-

som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt

fredsställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar

bedömda osäkra fordringar.

nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs
så snart de är kända. Tjänsteuppdrag på löpande

Inkomstskatt och uppskjuten skatt

räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs.

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten
skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen.

Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla
utdelningen har fastställts.
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Aktuell skatt utgörs av inkomstskatt för innevarande
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Ersättningar till anställda

bestämmande inflytande över det förvärvande bolaget

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön,

Athanase Innovation AB. Koncernredovisningen har

sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro

därför upprättats i enlighet med den ekonomiska in-

samt pensioner. Kortfristiga ersättningar redovisas som

nebörden av transaktionen. Det betyder att det förvär-

en skuld då det finns en legal eller informell förplik-

vande företaget och legala moderbolaget Athanase

telse att betala ut en ersättning. Koncernen har endast

Innovation AB redovisningsmässigt behandlas som ett

avgiftsbestämda pensioner.

dotterföretag och det förvärvade företaget och legala
dotterföretaget Athanase Tech AB redovisningsmässigt

Kassaflödesanalys

behandlas som moderbolag. Alla jämförelsetal för kon-

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt

cernen i denna rapport är följaktligen baserat på det

metod. Justering har skett för transaktioner som inte

legala dotterföretaget Athanase Tech AB.

medfört in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerats, förutom kassamedel, disponibla tillgodoha-

Vid ett omvänt förvärv är det förvärvande bolagets

vanden hos banker och andra kreditinstitut.

tillgångar och skulder som värderas till verkligt värde
i förvärvsanalysen som upprättas vid förvärvstid-

Omvänt förvärv

punkten. Förvärvet räknas inte som ett rörelseförvärv

Den 22 september 2021 förvärvade Athanase Innova-

utan anses istället vara förvärv av en tjänst (mark-

tion AB (publ) samtliga aktier i Athanase Tech

nadsplatsen). Premien avseende förvärv av mark-

AB (publ). Athanase Innovation AB förvärvade Athanase

nadsplatsen har redovisats som en kostnad i resul-

Tech AB genom att betala med andelar

taträkningen för 2021. Kostnaden som bokförs avser

som det självt har gett ut, ett så kallat omvänt förvärv.

skillnaden mellan marknadsvärdet på Athanase

Legalt är det förvärvande företaget Athanase Innova-

Innovation AB (fd Logistea) vid förvärvstidpunkten

tion AB moderföretag. Den ekonomiska innebörden

samt kostnaderna direkt hänförliga till förvärvet och

av förvärvet innebär dock att det är de tidigare ägarna

dess nettotillgångar vid samma tidpunkt. Detta belopp

i det förvärvade företaget Athanase Tech AB som har

uppgick till 17,5 mkr vid förvärvstidpunkten.

Förvärvsanalys, tkr
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Verkligt värde av överförd ersättning

18 270

Kostnader direkt hänförliga till förvärvet

1 356

Förvärvade nettotillgångar

2 129

Fördelat enligt nedan:
Omsättningstillgångar

2 463

Eget kapital

2 129

Skulder

Premie avseende förvärvet av marknadsplatsen

334

17 497
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NOT 2: ÖVRIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Koncernens styrelse och ledning gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan innebära en risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av andelar i dotterföretag
och immateriella tillgångar. Varje år görs en bedömning huruvida det finns någon indikation på värdenedgång,
jämfört med bokfört värde. Tillgångens återvinningsvärde ska då fastställas, vilket utgörs av det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet.
NOT 3: INKÖP OCH FÖRSÄLJNING INOM KONCERNEN
Andelen av försäljningen som avser koncernföretag uppgår till 3%. Inga inköp från koncernföretag har gjorts.

NOT 4: ERSÄTTNING TILL ANSTÄLLDA
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

26

0

2

0

22

0

1

0

Styrelse, VD och företagsledning

2 686

-

1 320

241

Övriga anställda

8 826

-

118

-

Styrelse, VD och företagsledning

272

7

47

-

Övriga anställda

480

-

20

-

866

2

388

50

2 583

-

42

-

15 714

9

1 935

291

Medelantal anställda
Varav män

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Lön/arvode och andra ersättningar

Pensionskostnader

Sociala kostnader
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Styrelse, VD och företagsledning
Övriga anställda

Totalt
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NOT 5: ERSÄTTNING TILL REVISORERNA
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

450

-

450

20

50

29

-

-

187

-

-

-

161

-

-

-

848

29

450

20

Mazars revisionsbyrå AB
Revisionsuppdraget
Ernst & Young AB
Revisionsuppdraget
Övriga tjänster
Allians Revision & Redovisning AB
Revisionsuppdraget

Summa

NOT 6: OPERATIONELLA LEASINGAVTAL
I koncernen utgörs den operationella leasingen av hyrda lokaler och 3D-skrivare. Avtalet om hyra av lokal löper
på fem år med möjlighet att förlänga med ytterligare 3 år. De framtida leasingavgifterna är knutna till utvecklingen i konsumentprisindex. Avtalet ger möjlighet till vidareuthyrning.
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

4 327

-

3 952

-

19 108

-

18 607

-

-

-

-

-

23 435

-

22 558

-

365

-

-

-

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Summa
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Under perioden kostnadsförda leasingavgifter
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Moderbolaget hyr ut delar av lokalen till andra företag.
KONCERNEN/MODERBOLAGET

2021

2020

3 280

-

15 444

-

-

-

18 724

-

-

-

Framtida minimileaseavgifter som kommer att erhållas
icke uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år
Förfaller till betalning senare än fem år
Summa
Under perioden intäktsförda leasingavgifter

NOT 7: RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET

2021

2020

Resultat försäljning dotterföretag

29

172 613

Summa

29 172 613

NOT 8: ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
MODERBOLAGET

2021

2020

Ränteintäkter koncernföretag

-

2 349

Summa

-

2 349

NOT 9: RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Athanase Innovation AB (publ) I Årsredovisning 2021

KONCERNEN

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

2 892

-

-

-

Resultat vid avyttringar

19 915

-4 642

-

-

Omvärdering till verkligt värde på bokslutsdagen

-4 912

-

-

-

-83

2 921

-

-

17 812

-1 721

-

-

Erhållna utdelningar

Valutakursdifferenser
Summa
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NOT 10: RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

Räntekostnader

-62

-12

-2

-2

Summa

-62

-12

-2

-2

NOT 11: SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

-733

0

0

-282

Förändring av uppskjuten skatt

4 528

-6 652

0

-5

Summa

3 795

-6 652

0

-287

-30 345

-2 108

2 686

451

815

-37 197

Ej avdragsgilla kostnader

-1 104

-

-15

-

Ej skattepliktiga intäkter

4 108

-

6

36 911

Ej aktiverade underskottsavdrag

-806

-

-806

-

-5 760

-451

-

-

143

-

-

-

-733

0

0

-287

Aktuell skatt

Redovisat resultat före skatt

Skatt beräknad enligt gällande skattesats 20,6% (21,4%)

-3 957 173 820

Skatteeffekt av:

Aktiverade underskottsavdrag
Nyttjade underskottsavdrag
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Redovisad skatt
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NOT 12: IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Goodwill

KONCERNEN

2021

2020

0

0

Förvärv

66 986

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

66 986

0

0

0

Årets avskrivningar

-10 296

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-10 296

0

56 690

0

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

Redovisat värde

Koncessioner, patent, varumärken och liknande rättigheter

KONCERNEN

2021

2020

0

0

Förvärv

3 187

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 187

0

0

0

Årets avskrivningar

-1 103

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 103

0

Redovisat värde

2 084

0

Ingående anskaffningsvärde

Ingående avskrivningar

NOT 13: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier, verktyg och installationer

2020

0

0

Förvärv

294

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

294

0

0

0

Årets avskrivningar

-51

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-51

0

Redovisat värde

243

0

Ingående anskaffningsvärde
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KONCERNEN

2021

Ingående avskrivningar
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NOT 14: FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
KONCERNEN

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021

2020

0

197 851

223 747

-

Ingående värde
Förvärv

-124 818 -197 851

Avyttringar till försäljningsvärde

-4 911

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

94 018

0

Redovisat värde

94 018

0

Omvärdering till verkligt värde på bokslutsdagen

NOT 15: ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
Org.nr

Säte

Land

Kapitalandel, %

559061-2171

Stockholm

Sverige

100%

556998-4981

Stockholm

Sverige

100%

556803-7898

Stockholm

Sverige

100%

Koncernen
Athanase Tech AB
Ivisys AB*
Ivisys Sweden AB*
*Avser indirekt ägda företag

Moderbolag
Athanase Tech AB

Säte

Land

Resultat

Stockholm

Sverige

15 752

Eget
kapital
319 487

Kapitalandel, %
100%

Antal
aktier

Bokfört
värde

12 400 2 313 356

NOT 16: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
KONCERNEN

Förutbetalda hyror

Athanase Innovation AB (publ) I Årsredovisning 2021

Övriga poster
Summa

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

1 149

-

629

-

259

-

112

57

1 408

-

741

57

NOT 17: BOLAGETS AKTIE
Antalet aktier uppgår till 496 666 665 med kvotvärde 1 kr. Aktiekapitalet består av enbart stamaktier. Mer information om aktien och ägarna finns i avsnittet Aktien på sid 18-19.
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NOT 18: UPPSKJUTEN SKATT
KONCERNEN

2021

2020

Belopp vid årets ingång

3 405

10 057

Förvärv

3 481

-

Tillkommande skattefordringar

6 234

-

Återförda belopp

-2 393

-6 652

Summa

10 727

3 405

NOT 19: LÅNGFRISTIGA SKULDER
KONCERNEN

2021

2020

Skulder till kreditinstitut som förfaller inom 1 till 5 år

515

-

Summa

515

-

NOT 20: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
KONCERNEN

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

Semesterlöner

888

-

-

-

Upplupna sociala avgifter

279

-

-

2

Övriga poster

2 889

41

1 282

445

Summa

4 056

41

1 282

447
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NOT 21: STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER
KONCERNEN

Eventualförpliktelser

MODERBOLAGET

2021

2020

2021

2020

4 804

-

2 671

50
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NOT 22: HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
22 februari meddelande Athanase Innovation att bolaget investerat i CloudNC. Investeringen har gjorts av ett
nystartat dotterbolag till Athanase Innovation. CloudNC är ett Londonbaserat företag med cirka 70 anställda som
tillhandahåller en avancerad mjukvara för tolkning av CAD- eller 3D-ritningar för bearbetning i CNC-maskiner.
Mjukvaran gör att processen för CNC-bearbetning av detaljer blir mer korrekt, sparar tid och minskar risken för fel
vid manuell tolkning av ritningar. Detta innebär också att bolaget kan ge snabba offerter till ett mycket konkurrenskraftigt pris till sina kunder. Tekniken minskar arbetskostnad i produktion och förbättrar produktiviteten på en
CNC-maskin med ca 30%. Bland bolagets kunder återfinns företag med ledande positioner inom försvars- och
flygplansindustrin.
21 mars meddelande Athanase Innovation att bolaget investerat i Flyttsmart. Investeringen har gjorts av ett
nystartat dotterbolag till Athanase Innovation. Flyttsmart grundades 2020 och tillhandahåller en digital tjänst där
man på ett och samma ställe löser allt kring flytten - snabbt, enkelt och tryggt. Via Flyttsmarts tjänst hanteras
bland annat flytthjälp, flyttstädning, adressändring, bredband, elavtal och försäkringar. Flyttsmart samarbetar
bland annat med mäklarbranschen i syfte att förenkla för mäklarna, förlänga kundresan med kunderna samt
erbjuda utökad service. Stort fokus ligger på att automatisera och digitalisera alla delar som är kopplat till flytt.
Under 2021 som var Flyttsmarts första hela verksamhetsår, nyttjades plattformen av ca 20 000 personer i samband med sin flytt.
23 mars meddelande Athanase Innovation att bolaget investerat i det amerikanska bolaget Discord. Investeringen
har gjorts av ett nystartat dotterbolag till Athanase Innovation. Discord grundades 2013 som en chatservice för
gamingcommunityn. Idag är det en röst-, video, och text-kommunikationstjänst som används av miljontals människor som vill umgås och prata med sina kompisgäng och communityn. Tjänsten kan liknas vid Skype eller Slack
och är primärt fokuserad mot gaming. Tack vare en enkel funktionalitet där grupper av individer med liknande
intressen kan sätta upp sitt eget rum att mötas och diskutera har man rönt stora framgångar och har en snabbt
växande användarbas. Även om Discord initialt användes av människor inom gaming används tjänsten idag av
människor som sätter upp chatrum för att diskutera kryptovaluta, eSport, konst etc. Discord har idag ca 150M
aktiva användare vilket kan jämföras med 100M användare för ett år sedan.
13 april meddelande Athanase Innovation att bolaget utsett Peter Laveson till ny VD med tillträde senast 1 november 2022.
NOT 23: VINSTDISPOSITION
Athanase Innovation AB (publ) I Årsredovisning 2021

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel i moderbolaget (kr):
Blanserade vinstmedel
Årets resultat

2 440 918 757
-3 957 365
2 436 961 391

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att
I ny räkning överförs

2 436 961 391
2 436 961 391
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Athanase Innovation AB
Org.nr. 559098-0909
RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Athanase Innovation AB för
år 2021. Bolagets årsredovisning och
koncernredovisning ingår på sidorna 23-48 i
detta dokument.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och för 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.
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Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Annan information än årsredovisningen och
koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen, och koncernredovisningen och återfinns på sidorna 3-22. Det är styrelsen som har ansvaret
för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna information
och jag gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
I samband med min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen är det mitt ansvar att läsa den
information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap
jag i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att den
andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget
att rapportera i det avseendet.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att
de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som
den 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 koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen
av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

50

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 revisionsberättelse
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
felaktigheter 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
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande
av intern kontroll.
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• 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 omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden 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 upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. 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 koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen
i enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande
av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina
uttalanden.
Jag måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade 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.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
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RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH
ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Athanase Innovation AB för
år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter 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.

Athanase Innovation AB (publ) I Årsredovisning 2021

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat
en bedömning av om utdelningen är försvarlig med
hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets 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
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

• 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 professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras
på min professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen 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 uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg 2022-04-19
Mazars Revision

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

David Johansson
Auktoriserad Revisor
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ATHANASE INNOVATION ÅRSSTÄMMA
Athanse Innovations årsstämma äger rum 11 maj 2022. För mer information se www.athanaseinnovation.com.

KONTAKT
Athanase Innovation AB (publ)
Org.nr: 559098-0909
Birger Jarlsgatan 6, 4tr
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114 34 Stockholm
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