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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Zutec Holding AB avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för 
räkenskapsåret 2019-07-01--2020-06-30. 
 
Om Zutec 
Zutec Holding AB (publ) är ett svenskt aktiebolag som registrerades hos Bolagsverket den 29 november 2017. Bolagets 
bolagsform regleras av aktiebolagslagen (2005: 551) och verksamheten bedrivs i enlighet med svensk lag. Styrelsen har 
sitt säte i Stockholm, i Stockholms kommun. Verksamheten bedrivs genom dotterföretag i Irland, Storbritannien och 
Australien.  
 
Zutec är ett molnbaserat programvaruföretag som uteslutande riktar sig till byggbranschen. Detta medför också kostnads-
besparingar, reducering av fel och hjälper byggföretagen att undvika förseningar, vilka annars är vanliga i byggbranschen. 
 
Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholms kommun och är registrerat i Sverige med organisationsnummer 
559136-0317.Huvudkontorets adress är Zutec Inc. (IRL) Ltd  Level 3 Adelphi Plaza  George’s Street Upper Dun Laoghaire  
Co Dublin A94 T927.  
 
Verkställande direktör är Gustave Geisendorf som tillsattes den 2 mars 2020. 
 
Affärsmodell 
Zutec fokuserar uteslutande på byggbranschen, kopplar samman och gör det möjligt för branschens viktigaste intressenter, 
såsom ägare, huvudentreprenörer, arkitekter och ingenjörer att samarbeta oavsett plats och oavsett internetansluten enhet. 
Den molnbaserade Zutec-plattformen moderniserar och digitaliserar arbetsledning av byggen genom att möjliggöra åtkomst 
i realtid till kritisk projektinformation, förenkla komplexa arbetsflöden och underlätta skarvlös kommunikation mellan viktiga 
intressenter. 
 
Införandet av företagets plattform hjälper kunderna att öka produktiviteten och effektiviteten, minska omarbetningar och 
kostsamma förseningar, förbättra säkerheten och dess efterlevnad, öka transparensen och ansvarsskyldigheten. 
 
Företagets produkter är främst inriktade på byggfasen av byggcykeln, även om de har applikationer för hela byggprocessens 
livscykel, från design till planering till konstruktion och drift. Företagets kunder är några av världens största byggföretag. 
Zutec har hjälpt dessa företag med ett stort antal byggprojekt i åtta länder, över tre kontinenter. 
 
Företagets vision är att bana väg för byggbranschen att äntligen anamma den digitala tidsåldern genom att tillhandahålla 
ledande, molnbaserad byggmjukvara genom att ansluta alla intressenter och möjliggöra en samarbetsmiljö i en annars 
isolerad  industri. 
 
Zutec driver sin verksamhet enligt två affärsområden; Enterprise och Infrastructure Solutions. 
 
• Enterprise: Affärsområdet Enterprise omfattar kommersiella utvecklingsprojekt, bostadsutvecklingsprojekt och 

liknande byggprojekt som har behov av ett verktyg i form av en molnbaserad programvara för byggarbetsledning. 
Zutec konfigurerar systemet enligt kundspecifikationerna, följt av utbildning. Därefter tillhandahåller Zutec 
mjukvarusupport löpande, som en del av licensavgiften under hela projektperioden. Enterprise-byggprojekt sträcker 
sig från 9 till cirka 24 månader och kan ha ett stort antal olika typer av användare per projekt. 
 
Exempel på några Zutec Enterpriseprojekt som har förändrat Londons silhuett är byggnader som Broadgate 22 och 
Shard. 

 
• Infrastructure Solutions: inkluderar infrastrukturprojekt och alla större byggprojekt som involverar en betydande del 

skräddarsydd konfiguration och i vissa fall skräddarsydd utveckling. Zutec har definierat infrastrukturlösningar som 
stora byggprojekt med ett totalt designvärde mellan 250 miljoner USD och upp till flera miljarder USD för hela projektet.  
 

• Projekt för infrastrukturlösningar sträcker sig från 2 till upp till 5 år och potentiellt längre. I denna kategori säljer 
Zutec vanligtvis programvaruprodukter baserade på obegränsat antal användare i kombination med implementerings- 
och konfigurationsrelaterade tjänster i början av projektet. Eftersom infrastrukturprojekten normalt är komplexa och 
skräddarsydda, erbjuder företaget dessutom kontinuerligt support på plats samt fjärrsupport. 
 
Exempel på infrastrukturlösningsprojekt som vi har vunnit under året är HS2 i Storbritannien (Europas största infra-
strukturprojekt), National Children's Hospital i Dublin och Midfield Terminal i UAE.   
 

Zutec erbjuder tre kärnprodukter. 
 
• Zutec Cloud. Detta är en molnbaserad webbdatabas med olika funktioner. Funktionaliteten kan utökas genom olika 

moduler som företaget erbjuder. All data och alla dokument relaterade till ett projekt eller en byggnad, lagras på 
plattformen där de kan hanteras och distribueras. 

 
• Zutec Field. Detta är den mobila applikationen som tillåter användare att samla in och granska data medan de är på 

plats. Information synkroniseras med Zutec-plattformen, där rapporter automatiskt kan genereras och distribueras. 
Zutec Field kan användas under byggnads-, överlämnings- och fastighetsförvaltningsfaserna. 
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• Zutec BIM. Detta är 3D-modellvyn och verktyget för dataritning som gör det möjligt för användare att se sitt projekt 
eller byggnad i en 3D-miljö, antingen på en mobil enhet eller på en stationär dator. Den länkar direkt till Zutecs 
webbaserade plattform så att information kan länkas till modellen. 

 
Marknad 
Koncernens marknader består främst av Storbritannien, Irland, Australien och Mellanöstern. 
 
Vårt primära mål är att få ett djupare och bredare genomslag på våra hemmamarknader i Storbritannien, Irland, Australien 
och Mellanöstern. Vi fokuserar på våra hemmamarknader för att minska risken för att just nu komma in på nya marknader. 
 
Framtida utveckling 
Zutec tillhandahåller molnbaserad programvara till byggbranschen. Vi arbetar i SaaS-industrin och tillhandahåller 
webbaserade applikationer och mobilapplikationer. De två viktigaste tillgångarna på Zutec är vår produkt och våra 
medarbetare. Zutec har en grundläggande bra och relevant produkt och tillhandahåller en molnbaserad programvara med 
mervärde för byggbranschen. När vi uteslutande arbetar med byggbranschen kan vi fokusera. 
 
Under de kommande åren kommer koncernen att fortsätta att fokusera på investeringar i försäljning och marknadsföring 
och skala upp sitt nuvarande erbjudande liksom att utveckla nya produkter för att dra nytta av de väldokumenterade 
ineffektiviteterna inom byggsektorn och den ostoppbara trenden mot digitalisering med det övergripande målet att stärka 
koncernens position på marknaden. 

 
Finansiell riskhantering 
För en beskrivning av koncernens finansiella riskhantering, hänvisar vi till avsnittet om ytterligare information. 
 
Osäkerheter och risker I övrig 
 
Covid-19 
I december 2019 identifierades ett nytt Coronavirus hos personer som hade blivit sjuka med lunginflammation i staden 
Wuhan, Hubei-provinsen, Kina. Coronavirus är en stor familj av virus, som hos människor kan orsaka milda 
influensaliknande symtom så väl som allvarligare sjukdomar. Det nya viruset har fått namnet Covid-19. Den 11 mars 2020 
förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) Covid-19 som en global pandemi. I ett försök att bromsa spridningen av Covid-
19, har ett stort antal länder begränsat möjligheten till resor och folkmassor och uppmuntrar eller kräver att människor 
arbetar hemifrån. 
 
Under räkenskapsåret gynnades vi av högre intäkter än förväntat, då kundens anställda arbetade på distans och 
slutförandetiderna för projekt ökade, vilket ökade behovet av våra produkter. Vi förväntar oss högre nivåer av digitalisering 
och större efterfrågan på våra produkter, men denna trend kan bara bedömas på längre sikt när det blir uppenbart om 
kunder skjuter upp ny och befintlig utveckling. 
 
Covid-19 kan påverka företagets förmåga att sälja och marknadsföra sin produkt till bygg- och anläggningsmarknaden, 
vilket i sin tur skulle leda till lägre intäkter för företaget. Dessutom finns det en risk för företaget om ett betydande antal 
anställda blir sjuka eller behöver sitta i karantän, vilket skulle kunna orsaka förseningar i utvecklingen av nuvarande och 
nya projekt.  
  
Makroekonomiska faktorer och beroende av byggbranschen 
Företagets kärnverksamhet har fokus på byggbranschen. Byggbranschen kan påverkas negativt av allmänna ekonomiska, 
finansiella och politiska förhållanden, vilket kan ha en negativ inverkan på företagets verksamhet genom att minska antalet 
nya projekt som implementeras där företagets tjänster används eller kan användas. En betydande nedgång i 
byggbranschen kan ha en väsentlig negativ inverkan på företagets framtida resultat.   
 
Konkurrens och utveckling 
I molnbaserade SaaS-tjänster inom byggbranschen finns det ökande konkurrens från stora globala mjukvaruföretag utöver 
lokala företag på mer specifika marknader där Zutec verkar. Vissa konkurrenter kan ha större marknadsandelar och ha 
större ekonomiska resurser och andra resurser för att snabbt anpassa sig till förändringar på marknaden. 
Om Zutec misslyckas med att svara på ny teknisk utveckling eller identifiera och svara på nya marknadsmöjligheter, 
produkter eller tjänster som erbjuds av konkurrenter, kan detta ha en betydande negativ effekt på företagets 
affärsverksamhets rörelseresultat och finansiella ställning. Företagets affärsverksamhet kräver kontinuerlig forskning och 
utveckling (FoU). 
 
Beroendet av nyckelpersoner och kvalificerad personal 
Zutec är beroende av kvalificerad personal i en rad olika positioner, särskilt personal som arbetar med att utveckla och 
underhålla företagets mjukvaruprodukter och tjänster. Att behålla nyckelpersoner visar alltid exponering för alla företag och 
Zutec är inget undantag. Det är företagets policy att belöna anställda med marknadsbaserade löner och prestationsbonusar. 
Den 22 maj 2020 godkände styrelsen aktiebaserat incitamentsprogram för att mildra risken. Detta kommer att lanseras 
2020/2021. 
 
Forskning och Utveckling 
Zutec investerade 5,7 (6,6) miljoner SEK i aktiverade utvecklingskostnader i form av undersökningar av mjukvaruutveckling 
och testning under året. Kapitaliseringsprincipen anges i redovisningsprinciperna. 
 
Likviditet och ägande 
 
Det är absolut nödvändigt att ha en adekvat kapitalstruktur för tillväxt. I juni samlade vi framgångsrikt in 42,2 miljoner SEK 
från befintliga och nya aktieägare. Med tanke på att vårt fokus är snabb tillväxt, bör vi inte ha en hög skuldsättningsgrad 
och vi har därför återbetalt Athanases lån i juli 2020 och vi har nu ingen räntebärande skuld i verksamheten. 



 Zutec Holding AB (publ) 
 Org nr: 559136-0317 

Sida 4 av 31 
 

 
De 10 största ägarna 30 June 2020 Antal aktier Andel av kapital och röster 
   
BNY Mellon SA 2 418 848 5,69 % 
Brian McGuire 1 328 130 3,13 % 
Athanase Industrial Partners 946 172 2,23 % 
Försäkringskassan 282 875 0,67 % 
Banque International  102 000 0,24 % 
Societe Generale, Securities Services 100 000 0,24 % 
Ann-Margret Maria Scott 86 000 0,14 % 
Postemballage Sweden AB 59 209 0,14 % 
City Bank Hong Kong-Bell Potter SL 57 500 0,14 % 
Dominic James Thomas Eliasson 48 798 0,11 % 
Övriga  1 653 802 3,89 % 
Aktier under registrering* 35 416 670 83,32 % 
 42 500 004 100,00 % 

 
Samtliga aktier i den riktade nyemission som genomfördes i slutet av räkenskapsåret, hade per 30 juni 2020 ej blivit     
registrerade. Då de registrerades först efter balansdagen, benämns de som Aktier under registrering”. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
• I juli 2020 betalade vi till fullo tillbaka Athanase-lånet på 1,0 miljoner EUR och upplupna räntor 
• I augusti 2020 tecknade vi ett treårigt företagsavtal med Cairn Homes och ett inkrementellt avtal med Linesight om 

National Childrens Hospital i Dublin. 
• I augusti 2020 tillkännagav vi en ny försäljningsorganisation och ledarskap och i september utsåg vi en ny ekonomichef. 
• På extra bolagsstämma den 17 juli 2020 valdes BDO till ny revisor.   
• Det totala antalet utestående aktier den 30 juni 2020 var 42 500 004 (7 083 333) st. Samtliga aktier har samma röst- 

och kapitalandel. Ytterligare 1 754 385 aktier emitterades i juli som en del av finansieringen av den riktade 
nyemissionen motsvarande ett totalt antal utestående aktier om 44 254 389 st.  

• Aktierna fördelade bland de 10 största ägarna (direkt och indirekt) per den 30 september är följande: 
 

De 10 största ägarna 30 September 2020 Antal aktier Andel av kapital och 
röster 

Athanase Industrial Partners 21,533,160 48.66% 
Brian McGuire 4,177,160 9.44% 
BNY Mellon SA 4,068,258 9.19% 
Forsakringskassan 2,809,848 6.35% 
Nordea Livförsäkring Sverige Ab 2,657,756 6.01% 
Per Åkerman 875,000 1.98% 
Six Sis Ag 866,620 1.96% 
Societe Generale, Securities Services 600,000 1.36% 
Ann-Margret Maria Scott 516,000 1.17% 
Cayjay Holding Ab 400,000 0.90% 
Övriga   5,750,537 12.99% 

Total 44,254,389 100.00% 
 
Styrelsen har beaktat utsikterna för koncernen under de kommande tolv månaderna från presentationen av denna 
årsredovisning, med beaktande av det nuvarande affärsklimatet, de underliggande riskerna som verksamheten står inför 
och koncernens interna affärsplan.  
 
Zutec har en fokuserad tillväxtstrategi, omfördelad kostnadsbas, implementerad i mars 2020, förbättrad rörelsekapital-
hantering som stöds av en framgångsrik nyemission, som samlade in 42,2 miljoner SEK från befintliga och nya aktieägare 
i juni 2020. 

 
Styrelsen anser därför att det är lämpligt att tillämpa begreppet "fortsatt drift" när det gäller rapportering av koncernens 
finansiella ställning. 

Förslag till resultatdisposition (kr) 
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: 

 
överkursfond  191,3  
Balanserade vinstmedel  3,1   
årets resultat  -1,5  
  192,9  
 
Styrelsen föreslår att vinsten disponeras enligt följande: 
balanseras i ny räkning  192,9  
  192,9  
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NYCKELTAL FÖR KONCERNEN (MSEK) 
 
Nettoomsättning och resultat  2019/2020 2018/2019 2017/2018    
Nettoomsättning  26,7 21,4 32,8    
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  -28,0 -24,0 6,3    
Avskrivningar  -7,5 -5,1 -3,9    
Rörelseresultat (EBIT)  -35,5 -29,1 2,3    
Årets resultat  -36,7 -28,9 2,1    
        
Kassaflöde        
Kassaflöde från den löpande verksamheten  4,2 -24,9 -1,8    
Kassaflöde från investeringsverksamhet  -5,7 -7,3 -4,9    
Årets kassaflöde 
Likvida medel 

 42,5 
57,6 

-32,2 
15,1 

46,9 
47,3 

 
 

  

        
Sysselsatt kapital och finansiering        
Balansomslutning  86,9 47,4 78,1    
Nettoskuld  -47,1 -15,1 -47,3    
Eget kapital  39,5 35,2 64,2    
        
Nyckeltal        
Rörelsemarginal (EBITDA) % Neg Neg 19,15    
Rörelsemarginal (EBIT) % Neg Neg 7,12    
Soliditet  % 45,41 74,31 82,12    
 
* Koncernen tillämpar IFRS 16 från och med ingången av räkenskapsåret 2019/2020. Förändringen påverkar 

balansräkningen, resultaträkningarna samt nyckeltal. Avskrivningar och finansiella kostnader har under året ökat med 1,9 
MSEK respektive 0,6 MSEK som en direkt påverkan av tillämpningen av den nya standarden. 

 
 
Definitioner av nyckeltal 
 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 
Rörelseresultatet utgörs av resultat före planenliga 
avskrivningar och före avskrivningar på koncernmässiga 
övervärden i immateriella tillgångar  
(EBITDA). 
 
Rörelseresultat (EBIT) 
Rörelseresultatet utgörs av resultat före finansiella poster 
och skatt (EBIT). 
 
Rörelsemarginal (EBITDA) 
Rörelsemarginalen har beräknats som resultat före 
planenliga avskrivningar och före avskrivningar på 
koncernmässiga övervärden i immateriella tillgångar 
(EBITDA) uttryckt i procent av årets nettoomsättning. 
 
 
 

Rörelsemarginal (EBIT) 
Rörelsemarginalen har beräknats som resultat före 
finansiella poster och skatt (EBIT) uttryckt i procent av 
årets nettoomsättning. 
 
Soliditet  
Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av 
summa tillgångar per balansdagen enligt 
balansräkningen. 
 
 
Nettoskuld 
Nettoskulden beräknas som räntebärande skulder med 
avdrag för likvida medel.  
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  Not Koncernen Koncernen 
RESULTATRÄKNINGAR (MSEK)  2019/2020 2018/2019 
    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  26,7 21,4 
Övriga intäkter 6 2,6 1,1 
Summa rörelsens intäkter  29,3 22,5 
    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader 7 -24,9 -24,7 
Personalkostnader 8 -27,6 -21,6 
Aktierelaterade ersättningar  -4,7 0 
Övriga rörelsekostnader  0 -0,2 
    
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)  -28,0 -24,0 
    
Avskrivning av immateriella och materiella 
anläggningstillgångar 

  
-7,5 

 
-5,1 

    
Rörelseresultat  -35,5 -29,1 
    
Resultat från finansiella poster    
Finansiella intäkter  0 0 
Finansiella kostnader  -1,3 -0,1 
    
Resultat efter finansiella poster  -36,7 -29,1 
    
Inkomstskatt 9 0 0,2 
    
ÅRETS RESULTAT  -36,7 -28,9 
    
Varav hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare  -36,3 -28,6 
Innehav utan bestämmande inflytande  -0,4 -0,3 
SUMMA  -36,7 -28,9 

 
 
Resultat per aktie i kronor    
    
Resultat per aktie före utspädning  -4,67 -4,04 
Genomsnittligt antal aktier   7 859 590 7 083 334 
Antal aktier vid årets utgång  42 500 004 7 083 334 

 
 
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT    
    
Årets resultat  -36,7 -28,9 
    
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:    
Omräkningsdifferenser  0,8 0 
Årets övriga totalresultat  -35,9 -28,9 
    
ÅRETS SUMMA TOTALRESULTAT  -35,9 -28,9 
    
Varav hänförligt till:    
Moderbolagets aktieägare  -35,6 -28,6 
Innehav utan bestämmande inflytande  -0,4 -0,3 
SUMMA  -35,9 -28,9 
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  Not Koncernen Koncernen 
BALANSRÄKNINGAR (MSEK)  2020-06-30 2019-06-30 
    
TILLGÅNGAR 
 

   

Immateriella anläggningstillgångar 10 11,5 10,8 
Materiella anläggningstillgångar 
Nyttjanderätter 

11 
12 

0,6 
6,8 

1,0 
0 

Uppskjuten skattefordran 9 0 0,3 
    
Summa anläggningstillgångar  18,9 12,2 
    
Kundfordringar 15 5,6 15,0 
Övriga fordringar  3,7 3,7 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 1,1 1,4 
Likvida medel   57,6 15,1 
    
Summa omsättningstillgångar  68,0 35,3 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  86,9 47,4 

 
 
  Not Koncernen Koncernen 
BALANSRÄKNINGAR  1 - 5 2020-06-30 2019-06-30 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
Aktiekapital 17 8,5 1,4 
Övrigt tillskjutet kapital 18 76,4 42,8 
Reserver  0,5 0,2 
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat  -44,6 -8,3 
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets 
aktieägare 

  
40,7 

 
36,2 

    
Innehav utan bestämmande inflytande  -1,3 -0,9 
    
Summa eget kapital  39,5 35,2 
    
SKULDER 
 
Långfristiga skulder 
Leasingskulder 
Övriga skulder 
 

 
 
 

12 
13 

 
 
 

4,1 
1,5 

 
 
 

0 
0 

Summa långfristiga skulder  5,6 0 
 
Kortfristiga skulder 
Leasingskulder 

Leverantörsskulder 

 
 

12 

 
 

1,5 
3,2 

 
 

0 
1,8 

Skatteskulder  3,4 0 
Räntebärande skulder  10,5 0 
Övriga skulder  3,5 4,4 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 19,7 6,0 
    
Summa kortfristiga skulder  41,8 12,2 
    
Summa skulder  47,4 12,2 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  86,9 47,4 
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL    

 
 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare  

MSEK Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 
Balanserat 

resultat Summa 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 
Summa eget 

kapital 
        
Ingående balans 1 juli 2019 1,4 42,8 0,2 20,3 64,8 -0,6 64,2 
        
Totalresultat        
Periodens resultat    -28,6 -28,6 -0,3 -28,9 
Övriga totalresultatposter     0  0 

Summa totalresultat    -28,6 -28,6 -0,3 -28,9 
        
Eget kapital 30 juni 2019 1,4 42,8 0,2 -8,3 36,2 -0,9 35,2 
 
Ingående balans 1 juli 2020 

 
1,4 

 
42,8 

 
0,2 

 
-8,3 

 
36,2 

 
-0,9 

 
35,2 

        
Totalresultat        
Periodens resultat    -36,3 -36,3 -0,4 -36,7 
Övriga totalresultatposter   0,8  0,8 0 0,8 
        
Transaktioner med         
ägare        
Nyemission 7,1 33,3   40,4  40,4 
Emissionskostnader  -4,4   -4,4  -4,4 
Teckningsoptioner  4,6   4,6  4,6 
Transaktioner med innehavare 
utan bestämmande inflytande 

 
 

 
 

 
-0,5 

  
-0,5 

  
-0,5 

Summa transaktioner med        
ägare 7,1 33,6 -0,5  40,1  40,1 
        
Eget kapital 30 juni 2020 8,5 76,4 0,5 -44,6 40,8 -1,3 39,5 
        
        
  



 Zutec Holding AB (publ) 
 Org nr: 559136-0317 

Sida 9 av 31 
 

 
 
   Koncernen 
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE (MSEK) Not 2020-06-30 2019-06-30 
    
Den löpande verksamheten    
    
Rörelsen    
Rörelseresultat  -35,5 -29,1 
    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:    
Avskrivningar  7,5 5,1 
Valutajustering interna mellanhavanden 
Teckningsoptioner 

 0,8 
4,6 

-0,2 
0,2 

Rörelseresultat efter justeringar ovan  -22,6 -24,0 
    
Erhållen ränta    
Erlagd ränta  0 0 
Återbetald/betald skatt  -1,3 -0,1 
  0 0,9 
Förändring av rörelsekapital    
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar  10,0 0,2 
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder   18,0 -1,9 
Förändring av rörelsekapital  28,0 -1,7 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  4,2 -24,9 
    
Investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -5,7 -6,6 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  0 -0,8 
    
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5,7 -7,3 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission 
Investeringar i dotterföretag 
Upptagna lån 
Återbetalning av skulder 

 
 
 
 

36,0 
-0,5 
10,5 
-2,0 

0 
0 
0 
0 

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  44,0 0 
    
Årets kassaflöde  42,5 -32,2 
    
Förändring av likvida medel    
Likvida medel vid årets början  15,1 47,3 
Förändring av likvida medel  42,5 -32,2 
Valutakursdifferens i likvida medel  0 0 
Utgående likvida medel  57,6 15,1 
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  Not Moderbolaget 
RESULTATRÄKNINGAR (MSEK)  2019/2020 2018/2019 
    
Rörelsens intäkter    
Nettoomsättning  0 0 
Summa rörelsens intäkter  0 0 
    
Rörelsens kostnader    
Övriga externa kostnader  -0,8 -1,5 
Summa rörelsens kostnader  -0,8 -1,5 
   - 
Rörelseresultat 
 
Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 
Resultat efter finansiella poster 

 
 
 
 

-0,8 
 
 

-0,6 
-1,5 

-1,5 
 
 

0 
0 

    
Skatt på årets resultat 9 0 0 
    
ÅRETS RESULTAT  -1,5 -1,5 
    

 
 
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT    
    
Årets resultat  -1,5 -1,5 
   Övrigt totalresultat  0 0 
Årets övriga totalresultat  0 0 
    
ÅRETS SUMMA TOTALRESULTAT  -1,5 -1,5 
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  Not Moderbolaget 
BALANSRÄKNINGAR (MSEK)  2020-06-30 2019-06-30 
    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar    
    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 14 124,7 120,0 
  124,7 120,0 
    
Summa anläggningstillgångar  124,7 120,0 
    
Omsättningstillgångar    
    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag  52,3 31,1 
Övriga fordringar  0 0,1 
Summa kortfristiga fordringar  52,3 31,2 
    
Kassa och bank  40,4 11,8 
    
Summa omsättningstillgångar  92,7 43,0 
    
SUMMA TILLGÅNGAR  217,4 163,0 
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  Not Moderbolaget 
BALANSRÄKNINGAR (MSEK)  2020-06-30 2019-06-30 
    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
    
Eget kapital    
    
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 17 8,5 1,4 
Summa bundet eget kapital  8,5 1,4 
    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  191,3 162,4 
Balanserat resultat 18 3,1 -0 
Årets resultat  -1,5 -1,5 
Summa fritt eget kapital  193,0 160,9 
    
Summa eget kapital  201,5 162,3 
    
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 
Övriga skulder 
Upplupna kostnader 

 0,3 
10,5 

5,1 

0 
0 

0,7 
Summa kortfristiga skulder  15,9 0,7 
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  217,4 163,0 

 
 
 
 
MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL   

 
 

 
MSEK 

 
Aktiekapital 

Över- 
kursfond 

Balanserat 
resultat 

Årets 
resultat 

 
Totalt 

      
Ingående balans per 1 juli 2018 1,4 162,4 0 -0 163,7 
Resultatdisposition   -0 0 0 
Årets resultat    -1,5 - 1,5 
      
Utgående balans per 30 juni 2019 1,4 162,4 -0 -1,5 162,3 
      
Ingående balans per 1 juli 2018 1,4 162,4 -0 -1,5 162,3  
Resultatdisposition   -1,5 1,5 0 
Nyemission 7,1 

 
33,3 

 
 
 

 40,4 

Teckningsoptioner   4,7  4,7 
Emissionskostnader  -4,4   - 4,4 
Årets resultat    -1,5 -1,5 
      
Utgående balans per 30 juni 2019 8,5 191,3 3,1 -1,5 201,5 
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   Moderbolaget 
RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE (MSEK) Not 2020-06-30 2019-06-30 
    
Den löpande verksamheten    
    
Rörelsen    
Rörelseresultat  -0,8 -1,5 
    
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  -0,2  
    
Erhållen ränta  0 0 
Erlagd ränta  -0,6 0 
Återbetald/betald skatt  0 0 
  -1,6 -1,5 
    
Förändring av rörelsekapital    
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar  -21,2 -29,7 
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder  15,4 0,7 
Förändring av rörelsekapital  -5,8 -29,0 
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  -7,5 -30,5 
    
Finansieringsverksamheten    
Nyemission  36,0 0 
    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  36,0 0 
    
Årets kassaflöde  28,6 -30,5 
    
Förändring av likvida medel    
Likvida medel vid årets början  11,8 42,3 
Förändring av likvida medel  28,6 -30,5 
Utgående likvida medel  40,4 11,8 
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Not 1 Allmän information 
 
Zutec Holding AB (moderbolaget) och dess dotterföretag (sammantaget koncernen) utvecklar och marknadsför data- och 
projekthanteringsmjukvara gentemot bygg- och fastighetssektorn. Koncernens operativa verksamhet bedrivs på Irland med 
dotterföretag i Storbritannien, Australien och Hong Kong. 
 
Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm, Stockholm kommun, registrerat i Sverige med organisationsnummer 
559136-0317. Adressen till huvudkontoret är Zutec Inc. (Irl) Ltd.,m  level 3  Adelphi Plaza  George’s Street Upper  Dun 
Laoghaire  Co Dublin  A94 T927. Moderbolagets verksamhet består av förvaltning av aktier i dotterföretag.  
 
Moderbolaget är noterat på Nasdaq First North Stockholm. Styrelsen har den  27 oktober 2020 godkänt denna 
koncernredovisning för offentliggörande den 28 oktober  2020. 
 
 

Not 2 Redovisningsprinciper för koncernen 
 
ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Koncernredovisningen upprättas i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner, International Financial Reporting Standards (IFRS) samt tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS 
IC) sådana de antagits av EU. 
 
I februari 2018 blev Zutec Inc.(Ireland) Ltd genom apportemission helägt dotterbolag till Zutec Holding AB. Transaktionen 
gjordes mellan företag under samma bestämmande inflytande varför IFRS 3 Rörelseförvärv inte är tillämplig. Någon 
omvärdering av tillgångar eller skulder har inte skett i samband med förvärvet. Koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 
2019/2020 omfattar hela Zutec Holding ABs samt koncernen Zutec Inc. (Ireland) Ltd’s räkenskapsår. Effekten på 
koncernens eget kapital, vilken benämns Förvärv genom apportemission, består således av dotterföretagskoncernens eget 
kapital vid ingången av räkenskapsåret justerat för transaktioner med aktieägare som skett innan koncernen Zutec bildades. 
 
Moderföretagets årsredovisning har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska 
personer. Rekommendationen innebär att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen förutom i 
de fall årsredovisningslagen eller gällande skatteregler begränsar möjligheterna att tillämpa IFRS. Skillnader mellan 
moderbolagets och koncerns redovisningsprinciper redogörs för under moderbolagets redovisningsprinciper nedan.  
 
Grunder för redovisningen 
Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden. De balansposter som rubriceras 
omsättningstillgångar och kortfristiga skulder förväntas återvinnas och betalas inom 12 månader. Alla andra balansposter 
förväntas återvinnas eller betalas senare. Koncernens funktionella redovisningsvaluta är svenska kronor. 
Koncernredovisningen är angiven i miljontals svensk kronor (MSEK) där inget annat anges. 
 
 
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för 
redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av Koncernens 
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där 
antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. 
 
 
 
Nya och ändrade standarder tillämpade av koncernen 
Från och med 1 januari 2019 ersätter IFRS 16 Leasingavtal den nuvarande standarden IAS 17 Leasingavtal och tillhörande 
tolkningar. Från och med den 1 juli 2019 tillämpar Zutec IFRS 16 och den förenklade övergångsmetoden, som innebär att 
jämförande information under tidigare perioder inte kommer att omräknas. Leasingskulden består av de diskonterade 
återstående leasingavgifterna per den 30 juni 2020. Rätten att använda tillgång motsvarande ett belopp som motsvarar 
leasingskulden. Övergången till IFRS 16 har ingen effekt på eget kapital. Zutec kommer att tillämpa undantagsregler 
avseende leasingavtal, där den underliggande tillgången har ett lågt värde liksom kortfristiga leasingavtal, som också 
inkluderar avtal som ingåtts under räkenskapsåret 2019/2020. 
 
De viktigaste leasingavtalen består hyresavtal för kontor. Som ett resultat av införandet av IFRS 16 kommer koncernens 
totala tillgångar att öka genom att inkludera nyttjanderättigheter och leasingskulder. Leasingavgifter, som har redovisats 
som övriga externa kostnader i resultaträkningen enligt IAS 17, har ersatts med avskrivning av nyttjanderätter, som 
redovisas som kostnad i rörelseresultat och ränta på leasingskulden, som redovisas som finansiell kostnad. Leasingavgiften 
är uppdelad mellan amortering av leasingskulden och betalning av ränta. För övergången till IFRS 16 har alla återstående 
leasingavgifter beräknats till nuvärdet med hjälp av Zutecs marginella låneränta. Den genomsnittliga låneräntan per 1 juli 
2019 var 7 %. 
 
Den 30 juni 2020 beräknades nyttjanderätterna till 6,8 miljoner SEK och skulderna till 5,6 miljoner SEK. Förändringen 
kommer att påverka balansräkningen och resultaträkningen liksom ett antal nyckeltal. Koncernen uppskattar att 
avskrivningarna ökade med 2,0 miljoner SEK för räkenskapsåret 2019/2020 medan de finansiella kostnaderna ökade med 
0,6 miljoner SEK. 
 
Från och med den 1 juli 2018 tillämpas IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder. IFRS 15 
är ett omfattande ramverk för att bestämma till vilket belopp och vid vilken tidpunkt en inkomstpost ska redovisas. 
Standarden ersätter IAS 18 avseende kontrakt för varor och tjänster. Koncernen använder IFRS 15 med retroaktiv 
tillämpning, men utan några identifierade skillnader, vilket innebär att ingen justering har gjorts av jämförelsetalen. 
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IFRS 9 ersätter de delar av IAS 39 som handlar om klassificering och värdering av finansiella instrument och inför en ny 
nedskrivningsmodell för kreditförluster. Koncernen har för närvarande endast finansiella tillgångar och skulder där 
affärsmodellen är att samla in eller betala avtalsenliga kassaflöden. Detta innebär att det inte sker någon förändring i 
värderingen jämfört med IAS 39, men att kategoribeteckningen har förändrats. Koncernen tillämpar den förenklade metoden 
för beräkning av kreditförluster men eftersom koncernens historiska kreditförluster har varit begränsade, har den ändrade 
metoden ingen effekt på jämförelsetalen.  
 
Nya ändringar av standarder och tolkningar som ännu inte tillämpats av koncernen 
 
Inga andra IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte trätt i kraft förväntas få någon väsentlig påverkan på koncernen. 
 
 
KONCERNENS REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Koncernredovisning 
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen kontrollerar ett företag när den 
exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen 
genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör.  
 
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag 
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar och skulder som koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade 
bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder 
som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder 
i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs 
när de uppstår. För varje förvärv avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget 
redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets 
identifierbara nettotillgångar. 
 
Innehav utan bestämmande inflytande i dotterföretagens resultat och eget kapital redovisas separat i koncernens 
resultaträkning, rapport över totalresultat, rapport över förändringar i eget kapital och balansräkning. 
 
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. 
 
Om rörelseförvärvet genomförs i flera steg omvärderas de tidigare eget kapital-andelarna i det förvärvade företaget till dess 
verkliga värde vid förvärvstidpunkten. Eventuellt uppkommen vinst eller förlust redovisas i resultatet. 
 
Varje villkorad köpeskilling som ska överföras av koncernen redovisas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Efterföljande 
ändringar av verkligt värde av en villkorad köpeskilling som klassificerats som en tillgång eller skuld redovisas antingen i 
resultaträkningen eller i övrigt totalresultat. Villkorad köpeskilling som klassificeras som eget kapital omvärderas inte och 
efterföljande reglering redovisas i eget kapital. 
 
Koncerninterna transaktioner, balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag 
elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent 
tillämpning av koncernens principer. 
 
Omräkning av utländsk valuta 
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den 
ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I  
koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är moderbolagets funktionella valuta och rapportvaluta. 
 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen 
eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana 
transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i 
resultaträkningen. 
Valutakursvinster och förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella intäkter 
eller kostnader. Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och skulder redovisas som en del av verkligt 
värde-vinster eller förluster. 
 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan omräknas till 
koncernens rapportvaluta enligt följande: 
 
• tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagskurs, 
• intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida inte denna 

genomsnittliga kurs inte är en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på 
transaktionsdagen, i vilket fall intäkter och kostnader omräknas till transaktionsdagens kurs), samt 

• alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas i övrigt totalresultat. 
 
Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i 
utlandsverksamheter till övrigt totalresultat. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser 
som redovisats i övrigt totalresultat till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten eller förlusten. 
 
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid för värv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar 
och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs. 
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Följande valutakurser har använts vid upprättande av koncernredovisning och årsredovisning. 
 

 Genomsnitt juli-juni  Balansdagskurs 30 juni 
Valutakurser mot SEK 2019/2020 2018/2019  2019/2020 2018/2019 
      
EUR 10,6586 10,439  10,4948 10,563 
GBP 12,147 11,840  11,502 11,782 
AUD 6,464 6,544  6,421 6 503 
HKD 1,236 1,167  1,209 1,189 

 
Innehav utan bestämmande inflytande 
Transaktioner med innehavare utan bestämmande inflytande som inte leder till förlust av kontroll redovisas som eget 
kapitaltransaktioner, d v s som transaktioner med ägarna i deras roll som ägare. En förändring i ägarandel redovisas genom 
en justering av de redovisade värdena för innehaven med och utan bestämmande inflytande så att de återspeglar 
förändringarna i deras relativa innehav i dotterföretaget.  
 
Vid förvärv från innehavare utan bestämmande inflytande redovisas skillnaden mellan verkligt värde på erlagd köpeskilling 
och den faktiska förvärvade andelen av det redovisade värdet på dotterföretagets nettotillgångar i eget kapital. Vinster och 
förluster på avyttringar till innehavare utan bestämmande inflytande redovisas också i eget kapital.  
 
När koncernen inte längre har ett bestämmande inflytande, omvärderas varje kvarvarande innehav till verkligt värde och 
ändringen i redovisat värde redovisas i koncernens resultaträkning. Det verkliga värdet används som det första redovisade 
värde och utgör grund för den fortsatta redovisningen. 
 
Immateriella anläggningstillgångar 
 
Egenutvecklad programvara 
Kostnader för underhåll av programvara kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling 
och testning av identifierbara och unika programvaruprodukter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella 
tillgångar när följande kriterier är uppfyllda: 
 

• det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den kan användas, 
• företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att använda eller sälja den, 
• det finns förutsättningar att använda eller sälja programvaran, 
• det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 
• adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja u vecklingen och för att 
• använda eller sälja programvaran finns tillgängliga, och 
• de utgifter som är hänförliga till programvaran under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 
Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av programvaran, innefattar utgifter för anställda och en skälig andel av 
indirekta kostnader. Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår. 
 
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande period. Utvecklingskostnader för 
programvara som redovisas som tillgång skrivs av under sin bedömda nyttjandeperiod (3–7 år). 
 
Nyttjanderätter 
De viktigaste leasingavtalen består av hyra av kontorslokaler i Zutec Ireland Limited. Kontoret finns på Adelphi Plaza, 
George's Street, Dún Laoghaire, Co. Dublin, A96 T927, Irland. Hyresavtalet löper från 1 December 2018 till 30 November 
2023, d v s 5 år. Den genomsnittliga låneräntan per 1 juli 2019 var 7 %. Avskrivningarna görs under 4,5 år under återstående 
hyresperiod från och med den 1 juli 2019. 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 
 
Utgifter för förbättring av materiella anläggningstillgångars, bestående av kategorierna Inventarier, verktyg och installationer 
samt förbättringsutgifter på annans fastighet, prestanda utöver ursprunglig nivå ökar tillgångens redovisade värde. 
Avskrivningarna baseras på anskaffningsvärden vilka, efter avdrag för eventuella restvärden, fördelas över uppskattad 
nyttjandeperiod. Avskrivningarna har baserats på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 
 
Följande avskrivningstider tillämpas normalt: 
• 1 - 7 år för inventarier, verktyg och installationer 
• 3 år för datorer med tillbehör 
• 5 år för fordon 
• 5 - 10 år för förbättringsutgifter på annans fastighet 
• Nyttjanderätter skrivs av på avtalstiden  



 Zutec Holding AB (publ) 
 Org nr: 559136-0317 

Sida 17 av 31 
 

 
Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar 
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod eller immateriella tillgångar som inte är färdiga för 
användning, skrivs inte av utan prövas årligen, eller vid indikation på värdeminskning, avseende eventuellt 
nedskrivningsbehov. Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller 
förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med 
det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av 
tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av 
nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden 
(kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare har skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om 
återföring bör göras 
 
Leasingavtal 
IFRS 16 Leasingavtal tillämpas på alla leasingavtal. Se Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen. 
Leasingavgiften för kortfristiga leasingavtal och leasingavtal med lågt värde, kostnadsförs linjärt över leasingperioden 
 
Finansiella tillgångar 
Koncernen klassificerar och värderar sina finansiella tillgångar utifrån den affärsmodell som hanterar tillgångens 
kontrakterade kassaflöden samt karaktären på tillgången. De finansiella tillgångarna klassificeras i någon av följande 
kategorier: finansiella tillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde, finansiella tillgångar värderade till verkligt 
värde över övrigt totalresultat samt finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde över resultaträkningen. 
 
Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
För närvarande har koncernen endast finansiella tillgångar som normalt inte säljs utanför koncernen och där syftet med 
innehavet är att erhålla kontraktsenliga kassaflöden. Samtliga finansiella tillgångar klassificeras som finansiella till gångar 
som värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Likvida medel 
I likvida medel ingår, i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa, banktillgodohavanden och övriga 
kortfristiga placeringar med förfallodag inom tre månader från anskaffningstidpunkten. 
 
Vid anskaffning av finansiella tillgångar redovisas förväntade kreditförluster löpande under innehavstiden, normalt med 
beaktande av kreditförlustrisk inom de närmaste 12 månaderna. I det fall kreditrisken ökat väsentligt reserveras för de 
kreditförluster som förväntas inträffa under hela tillgångens löptid. Zutec tillämpar den förenklade metoden för beräkning av 
kreditförluster som bygger på historiska data gällande betalningsmönster och betalningsförmåga hos motparten. Utifrån 
historiska data bedöms de förväntade kreditförlusterna vara begränsade. 
 
Eget kapital 
Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som aktiekapital. 
 
Emissionskostnader 
Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital 
som ett avdrag från emissionslikviden.  
 
Finansiella skulder 
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 
Koncernen har endast finansiella skulder som klassificeras och värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. Redovisning sker inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. 
 
Aktuell och uppskjuten inkomstskatt 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen, förutom i 
de fall den avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i 
övrigt totalresultat respektive eget kapital.  
 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken 
beslutade i de länder där moderbolagets dotterbolag är verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är 
föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen ska betalas till 
skattemyndigheten. 
 
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång 
eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har 
beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda skattefordran realiseras eller 
skatteskulden regleras. 
 
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. 
 
Uppskjuten skatteskuld beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och intresseföretag, 
förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att den 
temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid. 
 
Från vår konservativa synvinkel redovisar vi inga belopp som uppskjuten skatt, förutom där lokala bestämmelser kräver det. 
Detta baseras på historiska förluster i koncernen. 
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Finansnetto 
Finansnettot består av ränteintäkter och räntekostnader. För de fordringar och skulder som ingår i den finansiella 
nettoskulden ingår även eventuella valutavinster och förluster i räntenettot. Där ingår även transaktionskostnader för 
tillgångar och skulder som ingår i den finansiella nettoskulden. Ränteintäkter och räntekostnader fördelas över löptiden med 
tillämpning av effektivräntemetode 
 
Ersättningar till anställda 
Skulder för löner och ersättningar och betald frånvaro, som förväntas bli reglerad inom 12 månader efter räkenskapsårets 
slut, redovisas som kortfristiga skulder till det belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras, utan hänsyn till 
diskontering. Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda.  
 
Koncernen har avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken 
koncernen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser 
att betala ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda 
som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. 
 
Intäktsredovisning 
Koncernen utvecklar och säljer programvara. Huvuddelen av koncernens intäkter består av försäljning av licensrättigheter, 
abonnemangsintäkter samt konsultintäkter.  
 
Intäkterna redovisas exklusive moms, returer och rabatter och efter eliminering av koncernintern försäljning. De 
redovisningsprinciper som koncernen tillämpar på dessa prestationsåtaganden visas nedan. 
 
Abonnemangsintäkter (Software as a Service) 
Koncernen säljer mjukvara som tjänst genom att ge kunderna rätt att nyttja den. Denna tjänst, som inkluderar licens, support 
& underhåll samt i vissa fall drift, erhåller kunden löpande under avtalstiden och den intäktsförs linjärt över kontraktstiden 
då kontrollen överförs till kunden löpande under avtalstiden.  
 
Konsultintäkter 
Koncernen säljer konsult- och utbildningstjänster, som tillhandahålls, till övervägande del, på löpande räkning men även 
som fastprisavtal. Intäkter från avtal på löpande räkning redovisas till avtalade priser allt eftersom arbetade timmar levereras. 
För försäljningsintäkter från fastprisavtal avseende tjänster redovisas över tid, i takt med nedlagd tid enligt samma principer 
som beskrivits ovan. Försäljningsintäkter från fastprisavtal avseende tjänster redovisas vanligen i den period då tjänsterna 
levereras.  
 
Om några omständigheter uppstår som kan förändra den ursprungliga uppskattningen av intäkter, kostnader eller 
färdigställandegrad, omprövas uppskattningarna. Dessa omprövningar kan resultera i ökningar eller minskningar i 
uppskattade intäkter eller kostnader och påverkar intäkterna under den period då de omständigheter som föranledde 
ändringen kom till företagsledningens kännedom.  
 
Ränteintäkter  
Ränteintäkter intäktsredovisas, fördelat över löptiden, med tillämpning av effektivräntemetoden. 
 
Avtalstillgångar och avtalsskulder 
Tidpunkten för intäktsredovisning, fakturering och inbetalningar leder till fakturerade kundfordringar, ofakturerade 
kundfordringar (avtalstillgångar) samt förskottsbetalning från kund (avtalsskulder) i koncernens balansräkning. 
Betalningsvillkoren varierar från  kontrakt till kontrakt och beror på vad som har avtalats med kunden. 
 
Aktierelaterade ersättningar 
Företaget har under året redovisat derivatinstrument, warrantar, som tilldelats genom en riktad emission och ett 
optionsbaserat incitamentsprogram. I koncernen redovisas aktierelaterade ersättningar som egetkapitalinstrument. 
 
Offentliga bidrag och skattereduktioner 
Offentliga bidrag redovisas först då det föreligger rimlig säkerhet att bidragen kommer att erhållas för omskolningskostnader 
och koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidragen. Då redovisas bidragen som en övrig intäkt 
under den period som kostnaderna anses hänförliga. 
 
Zutec Ireland är berättigade till skattelättnader för investeringar i vissa kvalificerade tillgångar eller hänförliga till kvalificerade 
utgifter. (e.g. Forskning och utveckling). Redovisning sker enligt kontantprincipen. 
 
Kassaflödeanalys 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden har använts vilket innebär att nettoresultatet justeras för 
transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar under perioden, samt för eventuella intäkter och kostnader som hänförs 
till investerings- eller finansieringsverksamhetens kassaflöden.   
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MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
I följande fall överensstämmer moderföretagets redovisningsprinciper inte med koncernens: 
 
Inkomstskatt 
I moderbolaget redovisas – på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning – den uppskjutna skatteskulden på 
eventuella obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. 
 
Andelar i koncernföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar. I det fall det finns indikation på att andelar i 
dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av återvinningsvärdet. Är återvinningsvärdet lägre än det redovisade värdet 
görs nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posten Resultat från andelar i koncernföretag. 
 
Finansiella instrument 
I moderbolaget tillämpas inte IFRS 9 förutom vid beräkning av eventuell nedskrivning eller förlustriskreservering då samma 
principer som i koncernen tillämpas. I moderbolaget värderas finansiella anläggningstillgångar till anskaffningsvärde minus 
eventuella nedskrivningar och finansiella omsättningstillgångar till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader.  
 
Uppställningsform för balansräkningen 
Moderföretaget följer årsredovisningslagens uppställningsform för resultat- och balansräkningen, vilket bland annat innebär 
en annan uppställningsform för eget kapital. 
 
 

Not 3 Finansiell riskhantering och kapitalrisk 
 
FINANSIELL RISKHANTERING 
 
Koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella risker så som marknadsrisk (inklusive valutarisk, ränterisk och 
prisrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy, vilken fastställts av styrelsen, är att 
eftersträva minimala ogynnsamma effekter på finansiella resultat och ställning. 
 
Marknadsrisk 
 
Valutarisker 
Koncernen verkar internationellt och exponeras därför för valutarisker som uppstår på grund av olika valutaexponeringar, 
främst med avseende på EUR, men även i viss utsträckning AUD, HKD och USD. Valutarisker uppstår från framtida 
affärstransaktioner redovisade som tillgångar och skulder samt nettoinvesteringar i utlandsverksamhet. 
 
Eftersom koncernens verksamhet huvudsakligen bedrivs i Irland är valutaflöde huvudsakligen i EUR och bedömningen är 
att det för närvarande inte finns något behov av att genomföra valutasäkring. 
 
Koncernen har innehav i utländsk verksamhet vars nettotillgångar är exponerade för valutarisker. Valutaexponering som 
uppkommer från nettotillgångar i koncernens utlandsverksamhet anses inte vara väsentlig. 
 

Om den svenska kronan försvagas eller förstärks med 10 % i förhållande till koncernens utländska dotterföretags 
redovisningsvalutor med alla andra variabler konstanta, kommer årets resultat att påverkas med +/- 3,5 (2,8) 
miljoner SEK. Detta beror främst på eventuella vinster/förluster vid omräkning av kortfristiga fordringar och skulder. 

 
Ränterisk relaterad till kassaflöden och verkliga värden 
Ränterisken är risken för att värdet på finansiella tillgångar och skulder varierar beroende på förändringar i 
marknadsräntorna. Koncernen har för närvarande endast räntebärande finansiella tillgångar i form av 
banktillgodohavanden. 
 
Beräknat på finansiella räntebärande tillgångar, löpande till rörlig ränta per 30 juni 2020, skulle en procentuell förändring av 
marknadsräntan påverka koncernens resultat med 0,6 (0,2) miljoner SEK. 
 
Prisrisk 
Koncernen exponeras inte för någon prisrisk avseende aktier som klassificeras som finansiella instrument, värderade till 
verkligt värde via resultaträkningen eller finansiella tillgångar som kan säljas. 
 
Kreditrisk 
En kreditrisk avses när en part i en transaktion med ett finansiellt instrument inte kan fullgöra sitt åtagande. Den maximala 
exponeringen för kreditrisker relaterade till finansiella tillgångar uppgick den 30 juni 200 till 58,9 (33,9) miljoner SEK. Det 
finns för övrigt ingen signifikant koncentration av kreditrisker geografiskt eller i termer av ett visst kundsegment. Det finns 
inga pantlån för säkerhet i förhållande till fordringar. 
 
För information om kundfordringar uppdelade på löptider, se Not 15. 
 
Likviditetsrisk 
Likviditetsrisken hanteras av koncernen, som för närvarande har tillräckligt med likvida medel för sin verksamhet. Ledningen 
beaktar också noggrant rullande prognoser för koncernens likviditet, baserat på förväntade kassaflöden. Koncernen har 
lånat 10,5 miljoner SEK från Athanese Industrial Partners. Med tanke på att vårt fokus är snabb tillväxt, bör vi inte ha en 
hävstångsstruktur på skulderna och vi har därför återbetalat Athanases lån i juli 2020 och vi har nu ingen räntebärande 
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skuld i verksamheten. De totala finansiella skulderna uppgår till 47,4 (12,2) miljoner SEK där 35,4 miljoner SEK förfaller 
inom 30-90 dagar, 4,6 miljoner SEK inom ett år och 7,5 miljoner SEK förfaller inom 2-5 år från balansdagen 
 
Hantering av kapitalrisk 
apital definieras som totalt eget kapital. Koncernens mål avseende kapitalstruktur är att trygga koncernens förmåga att 
fortsätta sin verksamhet för att kunna generera avkastning till aktieägarna och nytta till andra intressenter och att upprätthålla 
en optimal kapitalstruktur med hänsyn till kostnaden för kapitalet.  
 
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen kan koncernen förändra den utdelning som betalas till aktieägarna, 
återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. För det fall att koncernen 
gör förvärv kan det påverkan koncernens skuldsättning som då kan komma att förändras.  
 
Styrelsen och ledningen utvärderar löpande framtida betalningsåtaganden och beslutar utifrån en samlad bedömning hur 
koncernens medel ska förvaltas. 
 

Koncernens skuldsättningsgrad 2020-06-30   2019-06-30  
(MSEK)      
Totala räntebärande skulder  -10,5   0  
Avgår: räntebärande tillgångar  57,6   15,1  
Nettoskuld  -47,1   -15,1  
Totalt eget kapital     39,5   35,2  
Nettoskuldsättningsgrad i % 119,24    42,90   

 
Verkliga värden 
Redovisat värde sammanfaller med verkligt värde för samtliga av koncernens respektive moderbolagets finansiella 
tillgångar och skulder. De finansiella tillgångarna i så väl koncernen som moderbolaget tillhör kategorierna kundfordringar 
och lånefordringar. 
 

Not 4 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR FÖR REDOVISNINGSÄNDAMÅL 
 
Uppskattningar och bedömningar utvärderas kontinuerligt och baseras på historisk erfarenhet tillsammans med andra 
faktorer, inklusive eventuella förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Uppskattningarna för redovisningssyfte som härrör från 
dessa, motsvarar per definition sällan de faktiska resultaten. Uppskattningarna och antagandena som kan utgöra en risk för 
betydande justeringar av de redovisade värdena på tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår anges nedan. 
 
Egen programvara 
Utvecklingskostnader bibehålls baserat på vad som beskrivs i avsnittet ”Immateriella tillgångar” under Not 2. Koncernen har 
uppskattat den tekniska livslängden som påverkar den redovisade kostnaden för avskrivningar i resultaträkningen och 
värderingen av tillgångar i balansräkningen. 
 
Intäkter 
Koncernen har analyserat och utvärderat IFRS 15 som ett regelverk och har gjort bedömningar om den tidpunkt då 
kontrollen överförs till kunden löpande under avtalstiden eller vid en viss tidpunkt. Intäktsredovisningen baseras på denna 
bedömning. 
 
Koncernen har också avtal där det underliggande verkliga värdet på olika typer av intäkter inte alltid motsvarar utformningen 
av avtalet, vilket kräver bedömningar. Fall som dessa kan uppstå i samband med upphandlingar där 
upphandlingsdokumenten är utformade på ett sådant sätt att villkoren och specifikationerna i avtalet skiljer sig från verkligt 
värde på varje typ av intäkter. I sådana fall granskar koncernen avtalen avseende prissättning, leveransdatum och 
leveransgodkännanden. Det faktiska verkliga värdet per typ av intäkt kan därefter beräknas och det överenskomna 
försäljningspriset fördelas över avtalets löptid 
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Not 5 SEGMENTSINFORMATION 

 
Koncernens redovisar inga segment då hela koncernen utgör den interna rapportering som lämnas till den högste 
verkställande beslutsfattaren. Bolagets produkter och tjänster är avsedda för större internationella projekt och kunder. Det 
finns för närvarande tre dotterföretag, men samtliga dotterföretag verkar på uppdrag av det irländska bolaget, varifrån den 
betydande verksamheten bedrivs. 
 
Nedan tabell redovisar hur koncernens omsättning per land: 

 
2019/2020 
Bolagsnamn 

 
Säte 

 
Nettoomsättning 

 
Eliminering 

Koncernens 
nettoomsättning 

Zutec Holding AB Sverige 0 0 0 
Zutec Inc. (Ireland) Ltd. Irland 15,4 -0,7 14,7 
Zutec Inc. (UK) Ltd. Storbritannien 8,4 0 8,4 
Zutec (Asia) Ltd. Hong Kong 0 0 0 
Zutec (Australia) Pty Ltd. Australien 3,7 0 3,7 
Summa  27,5 -0,7 26,7 

 
2018/2019 
Bolagsnamn 

 
Säte 

 
Nettoomsättning 

 
Eliminering 

Koncernens 
nettoomsättning 

Zutec Holding AB Sverige 0 0 0 
Zutec Inc. (Ireland) Ltd. Irland 13,5 -0,9 12,7 
Zutec Inc. (UK) Ltd. Storbritannien 4,4 0 4,4 
Zutec (Asia) Ltd. Hong Kong 0 0 0 
Zutec (Australia) Pty Ltd. Australien 4,4 0 4,4 
Summa  22,4 -0,9 21,4 

 
 

Not 6 Övriga intäkter Koncernen   
  2019/2020 2018/2019     
       
Skattereduktion för forskning och utveckling 2,4 1,1     
Utvecklingsbidrag 0,2 0     
Övriga intäkter 0 0     
Summa 2,6 1,1     

 
 

Not 7 Externa kostnader Koncernen   
Arvode till revisor 2019/2020 2018/2019     
       
BDO / Mazars        
Revisionsuppdrag 0,6 0,7     
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0     
Skatterådgivning 0 0     
Övriga uppdrag 0 0     
 0,6 0,7     
       
Övriga       
Revisionsuppdrag 0 0,1     
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 0 0     
Skatterådgivning 0 0     
Övriga uppdrag 0 0     
 0 0,1     
       
Summa 0,6 0,8     

 
  
Arvode till revisor 

  
  Koncernen   
Leasingavgifter 2019/2020 2018/2019     
       
Operationell leasing inklusive hyra för lokal       
Leasingavgifter, årets kostnad 0 1,9     
       
Återstående leasingavgifter förfaller enligt 
följande: 

      

Inom 1 år 0 1,9     
Inom 2 – 5 år 0 6,4     
Senare än 5 år 0 0     

För 2019/2020 tillämpas IFRS 16. Se not 12. 
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Not 8 Personalkostnader m m 2019/2020 2018/2019 
Medelant al anställda Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa 
       
Moderbolaget 0 0 0 0 0 0 
       
Dotterföretag       
Irland 18 6 24 16 7 23 
Storbritannien 4  5 9 4 4 8 
Australien 2 2 4 1 3 4 
Hong Kong 0 0 0 0 0 0 
       
       
Koncernen totalt 24 13 37 21 14 35 
       
Könsfördelning ledande befattningshavare       
       
Moderbolaget       
Styrelsen 5 0 5 5 0 5 
Ledningsgrupp 7 0 7 5 0 5 
       
Koncernen       
Styrelsen 5 0 5 5 0 5 
VD/ledningsgrupp 7 0 7 5 0 5 

 
  2019/2020 2018/2019 
 
Löner och ersättningar 

Styrelse och 
VD 

Övriga 
anställda 

 
Summa 

Styrelse 
och VD 

Övriga 
anställda 

 
Summa 

       
Moderbolaget 0,5 0 0,5 1,0 0 1,0 
       
Dotterföretag 5,6 23,1 28,7 3,8 17,1 20,9 
       
Koncernen totalt 6,1 23,1 29,2 4,8 17,1 21,9 
       
Sociala kostnader       
       
Moderbolaget 0 0 0 0,3 0 0,3 
Varav pensionskostnader 0 0 0 0 0 0 
       
Dotterföretag 0 3,0 3,0 0 0,7 0,7 
Varav pensionskostnader 0 0,6 0,6 0 0,7 0,7 
       
Summa personalkostnader 6,2 26,2 32,3 5,1 17,7 22,9 

 
Verkställande direktören har tilldelats 11 800 000 teckningsoptioner. 
 

  Koncernen  Moderbolaget 
Specifikation av löner och ersättningar till 
styrelse och ledande befattningshavare 
2019/2020 

 
 

Lön/arvode 

 
 

Pension 

   
 

Lön/arvode 

 
 

Pension 
       
Gustave Geisendorf 5,6 0   0 0 
Mikael Näsström 0,1 0   0,1 0 
Brian McGuire 0 0   0 0 
Stefan Charette 0,1 0   0,1 0 
Per Åkerman 0 0   0 0 
Erik Gabrielson 0 0   0 0 
       
       
Summa 5,8 0   0,2 0 
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  Koncernen  Moderbolaget 
Specifikation av löner och ersättningar till 
styrelse och ledande befattningshavare 
2018/2019 

 
 

Lön/arvode 

 
 

Pension 

   
 

Lön/arvode 

 
 

Pension 
       
Brian McGuire 0,9 0   0 0 
Brendan O'Riordan 1,8 0   0 0 
Conor O'Brien 1,1 0   0 0 
Gerry Jones 0,1 0   0 0 
Hans Schedin 0,1 0   0 0 
Daniel Nyhrén 
Cliona Farrelly 

0,1 
0,4 

0 
0 

  0 
0 

0 
0 

Summa 4,5 0,1   0 0 
 
 
 

  Koncernen  Moderbolaget 
Not 9 Skatter 2019/2020 2018/2019   2019/2020 2018/2019 
       
Total aktuell skattekostnad 0 0   0 0 
Uppskjuten skatt 0 0,2   0 0 
Summa 0 0,2   0 0 

 
 

  Koncernen  Moderbolaget 
Årets uppskjutna skattekostnad/intäkt 2019/2020 2018/2019   2019/2020 2018/2019 
       
Skatteintäkter avseende temporära skillnader 0 0,2   0 0 
Skattekostnader avseende temporära skillnader 0 0   0 0 
Summa 0 0,2   0 0 
       
Skatt på årets resultat       
       
Resultat före skatt enligt resultaträkningen -36,7 -29,1   -1,5 -1,5 
Skatt enligt gällande skattesatser (12,5 - 30,0 %) 5,4 4,2   0,3 0,3 
       
       
Avstämning av redovisad skatt       
Ej avdragsgilla kostnader 0 -0,1   0 0 
Effekt av icke bokförda kostnader 0 0   0 0 
Temporära skillnader i upplupna kostnader 0 0   0 0 
Skatt hänförlig till tidigare år 0 0   0 0 
Ej tidigare beaktade underskottsavdrag 0 0   0 0 
Ej beaktade underskottsavdrag -5,4 -3,9   -0,3 -0,3 
Redovisad aktuell skattekostnad 0 0,2   0 0 

 
 

 Uppskjuten skattefordran     
Temporära skillnader 2019/2020 2018/2019     
       
Upplupna kostnader 0 0     
Ej beaktade underskottsavdrag 0 

0 
0 

0,2 
    

Summa 0 0,2     
 
 

 Koncernen   
Avstämning av uppskjuten skattefordran 2019/2020 2018/2019     
       
Vid årets början 0,3 0,1     
Redovisat över resultaträkningen 0 0,2     
Omklassificering -0,3 -0     
Uppskjuten nettoskatteskuld/nettoskattefordran 0 0,3     
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Not 10 

 
Immateriella anläggningstillgångar 

Egenutvecklad 
programvara 

  
 

 
Totalt 

     
1 juli 2018 – 30 juni 2019     
     
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början 20,1   20,1 
Årets anskaffningar 6,6   6,6 
Försäljningar och utrangeringar 0   0 
Valutakursdifferenser 0,2   0,2 
Vid årets slut 26,9   26,9 
     
Ackumulerade avskrivningar     
Vid årets början -11,2   -11,2 
Årets avskrivningar -4,7   -4,7 
Försäljningar och utrangeringar 0   0 
Valutakursdifferenser -0,2   -0,2 
Vid årets slut -16,1   -16,1 
     
Värde enligt balansräkningen vid årets slut 10,9   10,9 
     
1 juli 2019 – 30 juni 2020     
     
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början 26,9   26,9 
Årets anskaffningar 5,7   5,7 
Valutakursdifferenser 0   0 
Vid årets slut -0,2   -0,2 
 32,4   32,4 
Ackumulerade avskrivningar     
Vid årets början -16,1   -16,1 
Årets avskrivningar -5,1   -5,1 
Valutakursdifferenser 0,   0,2 
Vid årets slut -21,0   -21,0 
     
Värde enligt balansräkningen vid årets slut 11,5   11,5 
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Not 11 

 
 
 
Materiella anläggningstillgångar 

  
   Inventarier, 

verktyg och 
installationer 

Förbättrings-
utgifter på 

annans 
fastighet 

 
 

 
 
 

Totalt 
     
1 juli 2018 – 30 juni 2019     
     
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början 1,6 0,3  1,9 
Årets anskaffningar 0,4 0,4  0,8 
Årets avyttringar och utrangeringar 0 -0,3  -0,3 
Valutakursdifferenser 0 0  0 
Vid årets slut 2,0 0,4  2,4 
     
Ackumulerade avskrivningar     
Vid årets början -1,0 -0,1  -1,1 
Årets avskrivningar -0,3 -0  -0,4 
Årets avyttringar och utrangeringar 0 ,1  ,1 
Valutakursdifferenser -0 0  -0 
Vid årets slut -1,4 -0,1  -1,4 
     
Värde enligt balansräkningen vid årets slut 0,7 0,3  1,0 
     
1 juli 2019 – 30 juni 2020     
     
Ackumulerade anskaffningsvärden     
Vid årets början 2,0 0,4  2,4 
Årets anskaffningar 0 0  0 
Årets avyttringar och utrangeringar 0 0  0 
Valutakursdifferenser -0 -0  -0 
Vid årets slut 2,0 0,4  2,4 
     
Ackumulerade avskrivningar     
Vid årets början -1,4 -0,0  -1,4 
Årets avskrivningar -0,3 -0,1  -4 
Årets avyttringar och utrangeringar 0 0  0 
Valutakursdifferenser 0,1 0  0 
Vid årets slut -1,7 -0,1  -1,8 
     
Värde enligt balansräkningen vid årets slut 0,4 0,3  0,6 

 
 
 

Not 12       Nyttjanderätter     
 Koncernen    
Fastigheter 2019/2020 2018/2019  Totalt 
     
Ackumulerade anskaffningsvärde 
Vid årets början 
Årets anskaffningar 

 
7,1 
1,7 

 
        0 
        0 

  
7,1 
1,7 

Vid årets slut  
 
Ackumulerade avskrivningar 
Vid årets början 
Årets avskrivningar 
Vid årets slut  
 

8,8 
 
 

   0 
-1,9 
-1,9 

 

        0 
 
 

       0 
       0 
       0 

 

 8,8 
 
 

0 
-1,9 
-1,9 

Värde enligt balansräkningen vid årets slut 6,8        0  6,8 
     
Leasingskuld     
     
Vid årets början     0        0      0 
Årets anskaffningar  7,1        0      7,1 
Betalningar under året -1,9        0  -1,9 
Ränta   0,5        0    0,5 
Vid årets slut  5,6        0   5,6 
     
Värde enligt balansräkningen vid årets slut  5,6       0   5,6 
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Förfaller     
Inom 1 år 1,5       0  1,5 
Mellan 2 – 5 år 4,1       0  4,1 
Efter 5 år    0       0     0 
     
Summa 5,6       0  5,6 
     
     
Not 13        Långfristiga skulder 2019/2020 2018/2019  Totalt 
     
Förfaller senare än 5 år 0 0  0 

 
 

Not 14 Finansiella anläggningstillgångar 
 

    Moderbolaget 
Andelar i koncernföretag     2019/2020 2018/2019 
       
Ingående bokfört värde     120,0 120,0 
Teckningsoptioner     4,6 0 
       
Redovisat värde     124,6 120,0 

 
 

Specifikation andelar i koncernföretag Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde 
       
Zutec Inc. (Ireland) Limited 100 %   104 545 124,6 
 Zutec (Australia) Pty Ltd 0 % (90 %) 100   - 
 Zutec Asia Ltd 0 % (100 %) 100 - 
 Zutec Inc (UK) Ltd 0 % (100 %) 100 - 
Summa      124,6 

 
För samtliga företag är röstandelen densamma som kapitalandelen. 
22 juni 2020 ökade Zutec Inc sitt ägande i i Zutec (Australia) Pty Ltd. från 56 % till 90 %. 
Koncernföretags totala kapitalandel i respektive dotterbolag anges inom parentes efter moderbolagets kapitalandel. 
 

Uppgifter om koncernföretagen Org nummer Säte  
     
Zutec Inc. (Ireland) Limited 313471 Irland  
Zutec (Australia) Pty Ltd ABN 54 129 531 531 Australien  
Zutec Asia Ltd 1257208 Hong Kong  
Zutec Inc (UK) Ltd 09335281 Storbritannien  

 
 

  Koncernen   
Not 15 Kundfordringar och avtalstillgångar 2019/2020 2018/2019     
       
Kundfordringar 6,6 19,8     
Avtalstillgångar 0 0     
Reservering för värdeminskning -1,0 -4,8     
Redovisat värde 5,6 15,0     

 
 

  Koncernen   
Åldersanalys kundfordringar och avtalstillgångar 2019/2020 2018/2019     
       
Ej förfallna kundfordringar och avtalstillgångar 5,6 5,0     
Förfallna kundfordringar 31-90 dagar  0,3 1,6     
Förfallna kundfordringar 91-180 dagar  0,3 ,5     
Förfallna kundfordringar 181-360 dagar  0,3 3,4     
Förfallna kundfordringar mer är 360 dagar  0,2 9,3     
Summa 6,7 19,8     
       
Nedskrivning 
kundfordringar 

31-90 dagar  -0,1 0 

Nedskrivning 
kundfordringar 

91-180 dagar  -0,2 0 

Nedskrivning 
kundfordringar 

181-360 dagar  -0,4 0 

Nedskrivning 
kundfordringar 

mer är 360 dagar  -0,4 0 

     
Summa   -1,1 0 
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Avsättning för osäkra kundfordringar och 
avtalstillgångar 

      

Ingående balans -4,8 0     
Nya avsättningar -6,7 -4,8     
Konstaterade förluster 10,4 0     
Summa -1,1 -4,8     
         
Redovisat värde 5,6 15,0     

 
 
 

 
Not 16 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

Koncernen   
2019/2020 2018/2019   

       
Lokalhyror 0,5 0,6     
Försäkringar 0 0     
Upplupna intäkter (Avtalstillgångar) 0 0     
Övriga poster 0,6 0,8     
Redovisat värde 1,1 1,4     

 
 

 
Not 17 

 
Aktiekapitalets utveckling och antalet 
aktier 

 
Kvot- 
värde    

(kr) 

 
Antal 
aktier 

 
Förändring av 
aktiekapitalet  

(MSEK) 

 
Totalt 

aktiekapital 
(MSEK) 

      
2017 Bolagsbildning 0,20 2 500 000 0,5 0,5 
2018 Apportemission 0,20 2 500 000 0,5 1,0 
2018 Nyemission 0,20 1 931 339 0,4 1,4 
2018 
2019 

Nyemission 
Riktad nyemission 

0,20 
0,20 

150 995 
35 416 670 

0 
7,1 

1,4 
8,5 

Vid årets utgång 0,20 42 500 004 8,5 8,5 
 
 

     
Note 18     Aktierelaterad ersättningar  Koncernen   
  2019/2020  Totalt 
 Riktad 

emission 
Incitaments

program 
  

     
Teckningsoptioner vid årets början 0 0  0 
Teckningsoptioner utfärdade 2020-05-22 (st.) 8,850,000 2 950 000  11 800 000 
Teckningskurs (kr) 0,52 0,52   
Verkligt värde av teckningsoptioner utfärdade till 
verkställande direktören (MSEK) 

4,6 54  4,7 

     
Totalt bidrag till eget kapital 4,6 0,1   4,7 
     
  Moder-

bolaget 
  

  2019/2020  Totalt 
 Riktad 

emission 
Incitaments

program 
  

     
Teckningsoptioner vid årets början 0 0  0 
Teckningsoptioner utfärdade 2020-05-22 (st.) 8 850 000 2 950 000  11 800 000 
Teckningskurs (kr) 0,52 0,52   
Verkligt värde av teckningsoptioner utfärdade till 
verkställande direktören (MSEK) 

4,6 0,1  4,7 

     
Totalt bidrag till eget kapital 4,6 0,1  4,7 

 
 

 
Not 19 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

Koncernen   
2019/2020 2018/2019   

       
Lönerelaterade kostnader 0,4 0,2     
Förutbetalda intäkter (Avtalsskulder) 7,2 1,4     
Athanese lånefaranti och ränta 3,3 0     
Emissionskostnader 1,3 0     
Övriga poster 7,6 4,4     
Summa 19,8 6,0     
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Not 20 

 
Finansiella tillgångar och skulder 

Koncernen   
2019/2020 2018/2019   

       
Finansiella tillgångar        
Kundfordringar 5,6 15,0     
Övriga fordringar 3,7 3,8     
Upplupna intäkter (Avtalstillgångar) 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

0 
1,1 

0 
1,4 

    

Likvida medel 57,6 15,1     
Summa 68,0 35,3     
       
Finansiella skulder       
Leverantörsskulder 3,2 1,8     
Övriga skulder 18,8 4,4     
Upplupna kostnader 19,8 6,0     
Summa 41,8 12,2     

 
 
 
Not 21 

 
 
Åtaganden 

Koncernen Moderbolaget 
 

2019/2020 

 
 

2019/2020 
 

2018/2019 
 

2018/2019 
 

       
Kapitalinsats       
Betydande avtalade investeringar I slutet av 
redovisningsperioden som inte är upptagna som 
skulder: 

      

       
Nettotillgångar 0 0  124,6 0  

 
 

Not 22 Transaktioner med närstående    
 

 
För information om transaktioner med ledande befattningshavare, se not 8. 
 
Zutec Holdings har räntefria koncerninterna lån till Zutec (Ireland) limited samt Zutec Inc. (UK) limited, om 48,2 miljoner SEK 
respektive 4,2 miljoner SEK.   
 
Under räkenskapsåret har försäljning skett mellan Irland och Australia. Dessutom har minoritetsägaren i Australia, som enda 
ersättning från bolaget, fakturerat för sitt fortsatta arbete. Zutec Inc (Irleland) limited debiterade Zutec (Australia) Pty Ltd totalt 0,7 
miljoner SEK räkenskapsåret 2019/2020. Arvodet består av 20 % av de totala intäkter i Australia. 
 
Inga ytterligare transaktioner med närstående utöver ovan nämnda.  
 

 

 
Not 23 Väsentliga händelser efter 

balansdagen 
   

 
Det finns ett flertal väsentliga händelser efter balansdagen att rapportera, 
 
• Ny säljorganisation med nytt ledarskap har utsetts, 
• Ny finansorganisation med nytt ledarskap har utsetts, 
• Nytt treårsavtal värt 4,3 miljoner SEK har slutits med Caim Homes samt ytterligare ett nytt avtal värt 3,2 miljoner SEK med 

Children Hospital, 
• Lånet från Athanese om 1 MEUR plus ränta har återbetalats,  
• Extra bolagsstämma hölls den 17 juli där BDO utsågs till nya revisorer, 
• Hyresavtalet för Zutec (Ireland) limiteds kontor avslutades i förtid den 21 april 2021, istället för den 23 november 2021. 
 

 
 

Not 24 Påverkan av Covid 19    
 
Vi tror att Covid 19 kommer att öka digitaliseringen av byggindustrins programvaror. Vi har märkt att vårt företag drar nytta av 
denna framväxande trend. Denna trend kan dock endast bedömas på längre sikt när det blir uppenbart om kunderna skjuter upp 
framtida och befintlig utveckling. Det finns fortfarande en risk för företaget om ett betydande antal anställda blir sjuka eller behöver 
sättas i karantän, vilket skulle orsaka förseningar i utvecklingen av nuvarande och nya projekt 
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Styrelsen försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS 
sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats 
i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning och resultat. 
 
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och 
moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 
moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 
 
    Styrelsen har den 27 oktober 2020 godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande den 28 oktober 2020.                            
. 
 

Stockholm den  27 oktober 2020 
 
 
 

Mikael Näsström   Stefan Charette 
Ordförande   

 
 
 
 

Brian McGuire 
 
 
 
 

Gustav Geisendorf 

 Per Åkerman 
 
 
 
 

   Erik Gabrielson 
Verkställande direktör   

 
 

 
Vår revisionsberättelse har avgivits den  27 oktober 2020.          . 

 
BDO Sweden AB 

 
 

Johan Pharmanson 
Auktoriserad revisor 

  

Per Åkerman (Oct 27, 2020 19:25 GMT+1)

Erik Gabrielson (Oct 27, 2020 22:02 GMT+1)

Brian Mcguire (Oct 27, 2020 21:46 GMT)

Johan Pharmanson (Oct 27, 2020 23:06 GMT+1)
Johan Pharmanson

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAHWd-ynUQ6fprPoVec3b68FIYpzEUpYTS
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