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Fastställelseintyg
Undertecknad VD i XMReality AB (publ) intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma
2021-05-04.
Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Linköping 2021-05-04

Jörgen Remmelg
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för XMReality AB (publ), 556722-7284, med säte i Linköping,
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31, bolagets fjortonde
verksamhetsår.

Information om verksamheten
Marknaden
XMReality erbjuder tjänsten Remote Guidance till företag, såväl större internationella som små och
medelstora företag, via olika former av prenumerationserbjudanden.
Produkter och tjänster
Mjukvaruutvecklingen fortsatte under verksamhetsåret och innehöll såväl förbättrande funktionalitet
som ytterligare förenkling av användargränssnittet samt tillägg av nya kompletterande funktioner.
Utvecklingsarbetet skedde företrädesvis i dialog med kunder, för att på bästa sätt möta användarnas
behov och förväntningar. Målsättningen är att erbjuda en lättanvänd tjänst som blir den mest använda
applikationen för Remote Guidance. Mjukvaran är anpassad till de senaste standarderna hos de
dominerande hård- och mjukvaruplattformarna på marknaden. Dessutom erbjuds en plattforms- och
app-oberoende Web-klient.
Som tidigare år, aktiverades delar av bolagets nedlagda utvecklingskostnader avseende tillkommande
funktioner.
Bolaget erbjuder också den egna hårdvaran PointPad samt smarta glasögon från ledande
leverantörer. Hårdvaruförsäljningen utgör dock en mindre del av omsättningen.
Försäljning
Försäljningen var under året fokuserat på större kunder med global närvaro och med en verksamhet
som ställer krav på Remote Guidance för att kunna öka kundvärde och försäljning. Exempelvis ökar
kundvärdet genom ökad driftsäkerhet, kortare ställtider, bidrar till förbättrat hållbarhetstänkande och
minskat miljöavtryck. Bolaget noterar att den pågående Covid 19-pandemin har påskyndat behovet
hos marknaden avseende den nya typ av hjälpmedel Bolaget erbjuder. Detta återspeglade sig i en
snabbt ökad försäljning.
Finansiellt utfall
Nettoomsättningen uppgick till 20 701 (11 921) TSEK.
Fakturering av prenumerationerna sker i förskott. Orderingången, och därmed faktureringen, steg med
76 procent till 25 992 (14 785) TSEK.
De årligen återkommande intäkterna (ARR) steg med 117 procent till 17 553 (8 086) TSEK.
Ännu ej intäktsförd fakturering uppgick vid periodens slut till 12 725 (6 897) TSEK.
Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner uppgick till -24 925 (-27 364) TSEK. Förlusten, som
minskade något jämfört med tidigare år, var ett resultat av fortsatta satsningar på
marknadsbearbetning inklusive satsningen i USA för ökad närhet till marknaden. Under året beslöts att
lägga ner dotterbolaget i Tyskland.
Det finansiella utfallet visar på skalbarheten i bolagets affär där en intäktsökning inte står i direkt
relation till en kostnadsökning vilket på sikt kommer att vara mycket positivt för det finansiella utfallet.
Under året steg kostnaderna med 7%.
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick till 2 349 (5 321) TSEK och bestod i
huvudsak av nedlagda utvecklingskostnader för mjukvaran.
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 0 (51) TSEK.
Kassa och kassaflöde
Bolagets kassa uppgick vid periodens slut till 18 615 (9 347) TSEK.
Kassaflödet under 2020 var 9 267 (-28 451) TSEK och bestod av finansiella aktiviteter 28 906 (-482)
TSEK, operativa aktiviteter -17 297 (-22 647) TSEK samt investeringar uppgående till -2 341 (-5 321)
TSEK.
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Personal och organisation
Vid årets slut hade Bolaget 18 (17) anställda personer.
Under året var dessutom ett antal personer engagerade på konsultbasis och det fanns anställd
personal i bolagets dotterbolag som samtliga var verksamma för bolagets räkning. Totalt rörde det sig
om 13 (8) personer, motsvarande 8 (6) heltidstjänster, som utförde uppgifter inom försäljning och
produktutveckling samt för administration, ekonomi- och HR-ledning.
XMReality´s aktie och aktieägare
Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktiens kortnamn är XMR och
ISIN-kod SE0009664188.
Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 1 705 000 kr fördelat på 34 100 000 aktier, vardera med ett
kvotvärde om 0,05 kr.
Vid året slut hade bolaget tre utestående optionsprogram; 2019/2022 omfattande rätten att teckna upp
till 107 848 aktier, 2020/2023L omfattande rätten att teckna upp till 600 000 aktier samt 2020/2024S
omfattande rätten att teckna upp till 560 000 aktier.
Vid årets slut ägdes bolaget av 2 907 (1 626) aktieägare, såväl institutionella investerare som
grundare, personal och övriga privata investerare. De 10 största delägarnas innehav uppgick till drygt
53 procent (56) av totalt antal utestående aktier och röster.
Styrelsens arbete
Styrelsen höll 14 protokollförda möten under året. Vid dessa möte behandlades frågor rörande löpande
verksamhet, finansiell ställning, prognoser, delårsrapporter och årsredovisningen. Vidare behandlade
styrelsen strategiska frågor omfattande verksamhetsplanering, finansiella och organisatoriska frågor
under verksamhetsåret.

Flerårsöversikt
2020-12-31
Nettoomsättning
20 701
Resultat efter finansiella poster
-24 925
Balansomslutning
41 681
Soliditet %
59,6

2019-12-31
11 921
-27 364
32 826
61,8

2018-12-31
10 155
-29 317
59 327
80,2

2017-12-31
6 683
-22 741
66 724
85,2

Belopp i Tkr
2016-12-31
5 155
-10 041
32 505
81,7

Styrelsens bedömning är att Bolaget har en finansiell ställning som innebär att verksamheten är
tryggad för mer än 12 månader från bokslutstidpunkten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Covid-19, pandemi
I början av 2020 startade en virus-epidemi i Kina som snabbt kom att spridas över hela världen. I mars
2020 förklarade WHO att Covid-19 utvecklats till en pandemi. Många länder har av försiktighetsskäl
därefter i omgångar valt att kraftigt begränsa människors möjligheter till förflyttning och social kontakt.
Ett beslut som påverkat näringslivet, och därmed den globala ekonomin, negativt.
Effekten av dessa begränsningar har påskyndat acceptansen av den nya teknologi som Bolaget
erbjuder vilket har haft en positiv påverkan på bolagets ekonomiska utveckling.
Vid tidpunkten för signering av denna årsredovisning har en omfattande vaccinering påbörjats i flertalet
av de länder där bolagets produkter används. Trots detta fanns ingen tydlig indikation på hur långvarig
de helt eller delvis nedstängda aktiviteterna i olika länder blir, vilket gör bedömningen om den framtida
utvecklingen av verksamheten svår.
Den egna verksamheten är fortsatt påverkad i så motto att en viss del av verksamheter tills vidare
sköts via distansarbete där merparten av personalen arbetar hemifrån. Några få sjukdomsfall bland
personalen konstaterades under året som gått. Totalt sett har dock påverkan på den egna
verksamheten lyckligtvis varit begränsad.
Leveransen av Bolagets prenumerationstjänster bedöms inte påverkas av pandemin så länge
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kommunikationsmöjligheten över internet inte avstannar. Hårdvaruleveranserna är fortsatt marginella
och nuvarande bedömning är att Bolaget har fortsatt tillgång till aktuella leveransvolymer.
Skulle nedstängningarna i samhället bli långvarig finns en risk att Bolagets verksamhet och finansiella
ställning kommer att påverkas negativt.
Riktad emission
En riktad emission, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2020, genomförd som
en s.k. accelererad bookbuilding, beslutades om den 16 februari 2021. Emissionen riktade sig till
bolagets huvudägare Investment AB Spiltan, fonden Adrigo Small & Midcap samt ett trettiotal
kvalificerade privata investerare och family offices. Totalt tillfördes bolaget ca 56,3 mkr, före avdrag för
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till drygt 2 mkr.

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Balanserad vinst
Årets förlust

Att balansera i ny räkning

Belopp i SEK
35 805 757
-24 925 429
10 880 328
10 880 328

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i SEK

Not

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

20 700 503
2 223 934
209 015
23 133 452

11 921 347
5 288 757
427 315
17 637 419

-1 999 652
-20 290 188
-19 852 702

-1 282 297
-19 889 688
-19 455 709

-4 996 085
-617 850
-24 623 025

-4 159 885
-149 459
-27 299 619

-260 750
-41 654
-24 925 429

-64 137
-27 363 756

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

-24 925 429

29 000
-27 334 756

Årets resultat

-24 925 429

-27 334 756

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från nedskrivning av andelar i dotterföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2
3

8

Assently: 88185ac0072f5d2cd2b0d20cb1280f055ac8d7c3112a31841465a596ddbe7ef088f6c52ab23bc0d3668899fe79d85e982c1beb77565af75ed53342fc7c918f6a

5(15)

XMReality AB (publ)
556722-7284

Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten

4

13 451 560
13 451 560

16 038 519
16 038 519

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

6
7

344 791
344 791

404 645
404 645

8

50 991
50 991

50 991
8 380
59 371

13 847 342

16 502 535

255 346
255 346

183 691
183 691

7 290 809
29 820
411 419
1 231 804
8 963 852

5 474 947
346 060
970 941
6 791 948

Kassa och bank

18 614 906

9 347 423

Summa omsättningstillgångar

27 834 104

16 323 062

SUMMA TILLGÅNGAR

41 681 446

32 825 597

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Balansräkning
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2019-12-31

1 705 000
12 261 771
13 966 771

852 500
14 227 971
15 080 471

164 000 414
-128 194 657
-24 925 429
10 880 328

129 047 914
-96 520 719
-27 334 756
5 192 439

24 847 099

20 272 910

50 000
50 000

333 333
50 000
383 333

333 333
21 952
1 651 993
99 784
57 375
621 534
13 998 376
16 784 347

510 417
2 152 469
262 105
532 137
8 712 226
12 169 354

41 681 446

32 825 597

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

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9
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Förändring eget kapital

Eget kapital 2019-01-01
Aktivering av utvecklingskostnader
Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31
Nyemission
Emissionskostnader
Aktivering av utvecklingskostnader
Årets resultat
Eget kapital 2020-12-31

Aktiekapital
852 500

Bundna
reserver
12 322 437
1 905 534

852 500

14 227 971

852 500
-1 966 200
1 705 000

12 261 771

Fritt
eget kapital
34 432 729
-1 905 534
-27 334 757
5 192 438

Summa
eget kapital
47 607 667
-27 334 756
20 272 911

34 952 500
-6 305 382
1 966 200
-24 925 428

35 805 000
-6 305 382
-24 925 429

10 880 328

24 847 100
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Kassaflödesanalys
2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

-24 623 025
4 996 085
-19 626 940

-27 299 620
4 159 885
-23 139 735

-41 654
67 679
-480 549

-64 137
75 933
-328 292

-20 081 464

-23 456 231

-71 655
-2 239 584
5 095 542

76 591
-889 923
1 622 369

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-17 297 161

-22 647 194

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Återbetalning av deposition

-2 223 934
-125 337
8 380

-5 288 757
-32 399
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 340 891

-5 321 156

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna koncernbidrag
Aktier i dotterbolag
Amortering av lån

29 499 618
-260 750
-333 333

29 000
-50 991
-460 417

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

28 905 535

-482 408

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

9 267 483
9 347 423
18 614 906

-28 450 758
37 798 181
9 347 423

164,3

132,6

Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat före finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Övriga Poster
Erlagd ränta
Orealiserade kursdifferenser
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassalikviditet den 31 december, %

Not

10
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

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

Utländska valutor
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäktsredovisning
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Prenumerationsintäkter från upplåtelse av licensrättigheter
Bolaget upplåter licensrättigheter till kunderna vilka faktureras och betalas i förskott för en viss avtalad
tidsperiod. Intäkterna från dessa avtalade och fakturerade prenumerationsavgifter periodiseras linjärt
över avtalstiden.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade immateriella
tillgångar för första gången fr.o.m. 2014.
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade
immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem år från den tidpunkt då produkterna genererar
intäkter.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Datorer
Inventarier, verktyg och installationer

År
2 år
3 år
5 år
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Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de
finansiella anläggningstillgångarna. Om en sådan indikation finns beräknas tillgångens
återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en nedskrivning som
redovisas i resultaträkningen. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för enskilda
anläggningstillgångar som är väsentliga.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt
över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget disponibla tillgodohavanden hos banker.

Not 2 Leasingavtal

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter

2020-01-012020-12-31

2019-01-012019-12-31

1 530 342

2 327 258

2020-01-012020-12-31
5
13
18

2019-01-012019-12-31
5
15
20

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Summa
Sociala kostnader
varav pensionskostnader

2020-01-012020-12-31
12 290 142
12 290 142

2019-01-012019-12-31
13 091 172
13 091 172

5 393 355
1 136 932

5 730 424
1 201 446

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets aktiverade utgifter, intern utveckling
Årets aktiverade utgifter, inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 043 987
597 734
1 626 200
27 267 921

19 755 230
1 493 367
3 795 390
25 043 987

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar

-7 143 366
-4 810 893

-3 139 383
-4 003 983

-11 954 259

-7 143 366

Ackumulerade nedskrivningar
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-1 862 102
-

-1 862 102
-

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-1 862 102

-1 862 102

Redovisat värde vid årets slut

13 451 560

16 038 519

Utgående ackumulerade avskrivnignar
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Not 5 Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då
bedömningen görs.
Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma
de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
antaganden ses över regelbundet.
Aktivering av immateriella anläggningstillgångar
Att redovisa egenupparbetade immateriella tillgångar innebär att företaget måste göra en rad
bedömningar om framtiden. Beslut om att aktivera en tillgång fattas av styrelsen och
utvecklingsansvarig baserat på en bedömning om huruvida följande kriterier är uppfyllda:
· Det är tekniskt möjligt att färdigställa tillgången
· Företaget har för avsikt att färdigställa tillgången
· Det är sannolikt att tillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar
· Det finns resurser att fullfölja utvecklingen
Nedskrivningsprövning
Bolaget har betydande värden redovisade i balansräkningen avseende immateriella
anläggningstillgångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov enligt de principer som beskrivs i not 1.
Vid beräkning av återvinningsvärden måste vissa uppskattningar göras avseende framtida kassaflöden
samt adekvata antaganden om exempelvis avkastningskrav.

Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvären
Avyttringar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

974 353
-974 353
-

1 480 083
-505 730
974 353

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar

-929 009
929 009

-1 421 745
492 736

-

-929 009

Ingående ackumulerade nedskrivningar
Återförda nedskrivningar och utrangeringar
Årets nedskrivning

-45 344
45 344
-

-58 338
12 994

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-

-45 344

Redovisat värde vid årets slut

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31

2019-12-31

815 310
125 337
940 647

782 911
32 399
815 310

Ackumulerade avskrivningar
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning

-410 665
-185 191

-254 763
-155 902

Utgående ackumulerade avskrivningar

-595 856

-410 665

344 791

404 645

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

i%
100
100
100

Redovisat
värde
50 000
991
50 991

2020-12-31

2019-12-31

50 991
260 750
-260 750
50 991

50 991
50 991

2020-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen
Övriga skulder (Almi)
-

2019-12-31

Dotterföretag / Org nr / Säte
XMReality Värdepapper AB, 559209-5805
XMReality Inc, USA
XMReality GmbH, Tyskland

Antal
andelar
50 000
100
100

Not 8 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Förvärv
-Nedskrivning
Redovisat värde vid årets slut

Not 9 Långfristiga skulder
333 333

Ställda säkerheter för övriga skulder
Företagsinteckningar

2020-12-31

2019-12-31

3 700 000
3 700 000

3 700 000
3 700 000
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Not 10 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

2020-12-31
4 996 085

2019-12-31
4 159 885

4 996 085

4 159 885

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-19, pandemi
I början av 2020 startade en virus-epidemi i Kina som snabbt kom att spridas över hela världen. I mars
2020 förklarade WHO att Covid-19 utvecklats till en pandemi. Många länder har av försiktighetsskäl
därefter i omgångar valt att kraftigt begränsa människors möjligheter till förflyttning och social kontakt.
Ett beslut som påverkat näringslivet, och därmed den globala ekonomin, negativt.
Effekten av dessa begränsningar har påskyndat acceptansen av den nya teknologi som Bolaget
erbjuder vilket har haft en positiv påverkan på bolagets ekonomiska utveckling.
Vid tidpunkten för signering av denna årsredovisning har en omfattande vaccinering påbörjats i flertalet
av de länder där bolagets produkter används. Trots detta fanns ingen tydlig indikation på hur långvarig
de helt eller delvis nedstängda aktiviteterna i olika länder blir, vilket gör bedömningen om den framtida
utvecklingen av verksamheten svår.
Den egna verksamheten är fortsatt påverkad i så motto att en viss del av verksamheter tills vidare
sköts via distansarbete där merparten av personalen arbetar hemifrån. Några få sjukdomsfall bland
personalen konstaterades under året som gått. Totalt sett har dock påverkan på den egna
verksamheten lyckligtvis varit begränsad.
Leveransen av Bolagets prenumerationstjänster bedöms inte påverkas av pandemin så länge
kommunikationsmöjligheten över internet inte avstannar. Hårdvaruleveranserna är fortsatt marginella
och nuvarande bedömning är att Bolaget har fortsatt tillgång till aktuella leveransvolymer.
Skulle nedstängningarna i samhället bli långvarig finns en risk att Bolagets verksamhet och finansiella
ställning kommer att påverkas negativt.
Riktad emission
En riktad emission, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 27 april 2020, genomförd som
en s.k. accelererad bookbuilding, beslutades om den 16 februari 2021. Emissionen riktade sig till
bolagets huvudägare Investment AB Spiltan, fonden Adrigo Small & Midcap samt ett trettiotal
kvalificerade privata investerare och family offices. Totalt tillfördes bolaget ca 56,3 mkr, före avdrag för
emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till drygt 2 mkr.
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