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FÖRVA LTNINGSBERÄ TTELSE

VERKSAMHETEN
Amidos digitala plattform låter fastighetsägare enkelt dela access till låsta utrymmen oavsett 
passersystem eller paketbox. I samarbete med SOS Alarm får räddningsfordon genom plattformen 
access vid larm och allt från logistik, till städbolag får access dit de behöver när de behöver det - 
automatiserat.

Företaget är verksamt från Kiruna till Malmö med säte i Göteborg.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN OCH VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

TILLVÄXTEN
Omsättning 2020 ökade med 20 procent till 22,3 miljoner (18,5). Försäljningen exklusive 
aktiveringar blev 13,9 miljoner (12,3).  

SaaS-intäkterna ökade med 31 procent för helåret (32) och återkommande intäkter stod för 69 
procent av Bolagets nettoomsättning. 

EBITDA uppgick till -0,4 miljoner (1,7) med ett resultat före skatt på -2,8 miljoner (0,4). 
Resultatminskningen kommer från våra ökade investeringar under 2020 och följer 
investeringsplanen.

  

SMART PASSAGE

Tjänsten Smart passage från SOS Alarm, där räddningstjänst 
får tillträde när larmet går, utökades i oktober till att 
inkludera ambulanser genom en pilot med Växjökommun 
och Växjöhem.

Utfallet 2020: Ambulansen fick snabbare access på många 
utryckningar, av dess var 15 tal prio-1 larm.  

Smart passage är två tjänster. Den första, Smart passage 
Brand, lanserades i slutet av 2019 och är för 
automatbrandlarm. Den erbjuds av SOS Alarm genom deras 
partnernätverk av installatörsföretag.  och effektiviserar 
räddningstjänsters nyckelhantering.

Fjärde kvartalet såg vi försäljningen komma igång. Detta efter 
att pandemin fördröjde utrullningen i början av året då det 
tog längre tid för räddningstjänster att ansluta. Följaktligen 
fick installatörer vänta med att börja sälja tjänsten.  

Den andra delen av Smart passage är tjänsten för larm som 
kommer in på 112. Det gäller alltså alla andra kunder än 
automatbrandlarm. Detta är en tjänst som Amido kommer 
återförsälja och som riktar sig till våra primära kundgrupper.

FAKTARUTA

Pr ior it er ing

Prioriteringen av utalarmering av 
ambulans utgår alltid från den 
hjälpsökandes symtom. 
Ambulansen går under fyra olika 
larm.

?  Prio 1 - Akut livshotande 
symptom eller olycksfall

?  Prio 2 - Akut men ej livshotande 
symptom

?  Prio 3 - Övriga 
ambulansuppdrag

?  Prio 4 - Uppdrag där det inte 
krävs tillsyn eller vård av medicinsk 
personal under transporten. 
Transporten kan genomföras av 
annat fordon än ambulans
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I samråd med SOS Alarm erbjöds detta i december till en kund 
som sa ja direkt. Hos denna kunden får vi nu applicera 
lärdomarna från Växjö för att säkerställa en kostnadseffektiv 
utrullningsprocess i större skala.

Vår förväntan är att kunna erbjuda tjänsten brett under andra 
kvartalet 2021 och att detta tillsammans med att fler 
installatörer utbildas och säljer Smart passage Brand kommer ge 
en ökad tillväxt.

HEMLEVERANS OCH DIGITALA OMBUD 

Under året hölls en pilot med Stena Fastigheter och en 
pakettransportör, mitt under pandemin, när leveranser ökade 
explosionsartat.

Teknologin verifierades och under året så förtydligades 
erbjudandet till Transportörer. 

För Transportörer som vill förenkla sin vardag och utveckla sitt 
erbjudande för Hemleveranser ger Amidos lösning tillträde till runt trettio procent av 
hyreslägenheterna i flerbostadshus i trettiotalet av Sveriges största tätorter. 

En "Hemleverans" innebär att vi kan garantera att budet får access till fastigheten och därmed kan 
flera olika leveransalternativ erbjudas såsom: 

- Leverera till paketbox i huset.
- Lämna utanför lägenhetsdörren om ingen 

är hemma.
- Lämna innanför lägenhetsdörren om det 

finns ett elektroniskt lås.
- Lämna i brevlådan för små paket.
- I samtliga hemleverans-scenarier kan tid 

sparas på att gå raka vägen in och ringa 
på ytterdörren istället för porttelefonen.

Det som är helt unikt är att detta är möjligt idag, 
till hundratusentals människor. Det är ingen ny 
infrastruktur som måste installeras, det finns 
och kan tas i bruk direkt.

Transportörernas största utmaning, förutom att 
göra ändringar i stora organisationer, är att det 
är många som vill ha deras uppmärksamhet och 
vill att de ska integrera och göra piloter på just 
deras saker. 

DIGITALA OMBUD
Paketboxar utomhus har växt som nisch med flera nya aktörer som sätter upp boxar, samt, 
Transportörer som själva rullar ut boxar. Flera av dessa boxnätverk som sätts upp är 
leverantörsberoende - det är inte vem som helst som får leverera till dem.

En paketbox utomhus är ett mellanting mellan en hemlevernas och ett vanligt ombud. Därför 
kallar vi det Digitalt Ombud. Transportör har svårt att urskilja detta i sitt erbjudande till 
E-handlare så därför jämförs detta alternativ idag med de traditionella ombuden.

Amidos målbild är att integrera fler av de parter som tillverkar och levererar boxar, för att stödja 
och ge en hävstång till, det fantastiska jobb de gör med att säkra framtidens leveransmöjligheter.

FÖRVA LTNINGSBERÄ TTELSE

FAKTARUTA

Sm ar t  passage Brand

Målgrupp: Fastigheter med 
automatbrandlarm, 
kommunfastigheter, kontor, skolor, 
m.fl.

Säljs av: Installatörer i SOS Alarms 
partnernätverk.

Nyt t a: Räddningstjänsten får 
tillträde när larmet går, accessen 
tas automatiskt bort när larmet 
stängts. Fastighetsägaren behöver 
inte längre skicka fysiska nycklar till 
räddningstjänsten. Säkrare och 
tryggare när det är koll på vem och 
när någon får tillträde. Inga 
"huvudnycklar " som kan försvinna.
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Dock finns det inget som garanterar att Transportörerna kommer använda sig i skala av ett 
paketboxnätverk ens om det finns. då en del resonerar i att hemleveranser är en fluga och 
därmed inte prioriterat att effektivisera.

FÖRSÄLJNING AV ALLIERA

Alliera är Amidos huvudtjänst och intäktsmotor. Den har fortsatt att 
växa under året även om pandemin bromsade investeringar ett tag. 
Flera nya stora kunder tecknade ramavtal under 2020 och det var en 
milstolpe när hälften av Sveriges 20 största fastighetsbolag stod på 
kundlistan.

Nya funktioner och gott om förbättringar släpptes under året samtidigt 
som vår säljpipeline fortsatte att växa.

FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING SAMT VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER

Pandemiåret 2020 är ett år som vi sett minska flera risker. 

- När vi gick in i 2020 visste vi inte om räddningstjänster skulle ansluta till SOS Alarms 
Smart passage erbjudande Smart passage Brand. 

a. Med facit i hand, så gick det långsammare på grund av pandemin men i slutet av 
året hade räddningstjänster som betjänar över 20 kommuner anslutit.

b. Det bor över två miljoner människor i dessa kommuner.
c. Installatörer har kommit till utbildningarna och börjat sälja regelbundet.
d. Räddningstjänster har kravställt att alla automatbrandlarm skall anslutas till smart 

passage.

Vi har all anledning att förvänta oss att fler räddningstjänster kommer att ansluta framöver och 
med dem, fler installatörer som säljer.

- Vi visste inte om Smart passage 112 skulle lanseras.
- I oktober påbörjades en pilot med Region Kronoberg och Växjökommun och 

Växjöbostäder som gav ambulansen access till tusentals låsta dörrar.
- Amido fick sälja tjänsten i egen regi i december och bedöms få avtal på plats för 

bred utrullning under andra kvartalet 2021.

Smart passage är en viktig del för Amidos tillväxt i Sverige de närmaste åren men även för vår 
plan att ta med konceptet i internationaliseringen av Bolaget. Att ovan risker och frågetecken nu 
rätats ut ser vi som en av de större framgångarna 2020.

Vi är därför optimistiska på våra försäljningsmöjligheter under 2021. 

Parallellt med denna utvecklingen så har försäljningen av Alliera fortsatt. Med kunder som 
tillkommit under slutet på 2020 och början på 2021 så har vi nu över 25 procent av de 50 största 
Fastighetsägarna, så som listat av  tidningen Fastighetsvärlden. När vi jämfört tillväxten hos våra 
kunder jämfört med andra företag på listan så har våra kunder i snitt haft dubbelt så hög tillväxt.

Att ha passerat en kundandel på 25 procent ser vi som en klar riskminskning i att vår förväntan är 
att det kommer öka anslutningstakten på marknaden.

Vår tilltro till den framtida utvecklingen är hög. Under 2021 kommer det genomföras en emission 
när teckningsrätterna som gavs ut 2019 kan konverteras till aktier. Vi vet att en del av dessa aktier 
kommer tecknas oavsett vad Bolagets aktiekurs är vid teckningstillfället men för majoriteten av 
emissionen kommer det sannolikt vara avhängigt på att Bolagets aktie har ett pris över 7 kronor 
styck. 

FÖRVA LTNINGSBERÄ TTELSE
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Utfallet av emissionen bestämmer ifall Amido kan gasa lite mer, framför allt hur mycket vi kan 
investera i internationaliseringen. Men i övrigt, det som på kort sikt driver våra affärer, det 
kommer vi kunna fortsätta göra med oförminskad styrka oavsett utfallet av emissionen.

Pandemin kommer sannolikt att fortsätta men vi bedömer inte att det kommer påverka mer 
negativt än det gjorde under 2020 vilket var hanterbart. Den främsta risken kopplat till pandemin 
är att det kan komma att ta längre tid för SOS Alarm att rekrytera regioner och räddningstjänster 
och därmed expandera den adresserbara marknaden för Smart passage.

Risker under 2021 ser vi främst ligger i långa säljprocesser när en större del av nyförsäljningen 
riktas mot kommuner och allmännyttor.  Vi ser även en fortsatt hög risk att Transportörer är 
avvaktande eller väljer att spendera året med att göra piloter med egna eller andras paketboxar.

Internationalisering är en risk i form av nya partners och samarbeten som initialt tar tid och fokus 
initialt men utfallet kommer långt senare. Risken ligger i att Amido endast kan arbeta mot ett fåtal 
sådana partners

UPPLYSNING OM VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Ytterligare ett av Sveriges största fastighetsbolag har tecknat ramavtal med Amido. Det 
innebär att Amido nu har passerat en 25% marknadsandel av topp 50 största 
fastighetsbolagen på Fastighetsvärldens årliga lista: 
https:/ / www.fastighetsvarlden.se/ analys-fakta/ topplistor/ 50-storsta-agarna-2020/

- Integration till fastighetsdatasystemet Vitec utvecklad och levererad.

- Samarbetsavtal tecknat med iLOQ.

FÖRVA LTNINGSBERÄ TTELSE

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR) 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 13 889 12 342 10 448 8 456

Resultat efter finansiella poster -2 753 417 1 227 1 076

Årets resultat -2 753 417 932 816

Resultat per aktie -0,13 0,02 0,06 0,06

Genomsnittligt antal aktier *) 21 348 994 16 754 609 14 905 479 13 500 000

Antal aktier vid årets utgång 21 348 994 21 348 994 15 000 000 135 000

Soliditet (%) 81 83 53 29

*) Omräknad med hänsyn till fondemission som gjordes 2018.

Definition av nyckeltal, se not 15.
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AKTIEN
Amido AB hade 21 348 994 aktier utestående per den 31 december 2020. Aktien handlas på 
Spotlight Stock Market under kortnamnet AMIDO

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Akt ieägare med et t  innehav som överst iger 10% Andel av kapital och röster, %

Gemgård AB 15,87

Torbjörn Hall 12,42

Peo Emgård 12,32

Oskar Berggren 12,20

Andreas Selstam 11,70

Johnny Berlic (privat och via bolag) 11,43

Övriga aktieägare 24,07

Totalt 100

RESULTATDISPOSITION

(Belopp i kr)

Förslag till disposition av bolagets vinst 

TILL BOLAGSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR:

Överkursfond 26 744 463

Balanserat resultat -14 574 415

Årets resultat -2 753 150

9 416 898

STYRELSEN FÖRESLÅR ATT:

i ny räkning överföres 9 416 898

9 416 898

FÖRVA LTNINGSBERÄ TTELSE
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STYRELSEORDFÖRA NDEN
HA R ORDET

1947 lanserade dåvarande ASSA AB det 
mekaniska lås som blev Sveriges mest sålda 
lås ända fram till 2015. Det är en viss skillnad 
mot livslängden på digitala produkter 
nuförtiden, oavsett om det är mobiltelefoner, 
datorer, TV-apparater eller digitala lås. 

Tack vare företag som Irevo och andra var 
Sydkorea tidigt världsledande på digitala lås 
för konsument och redan 2015 hade över 70% 
av lägenhetsinnehavare i Sydkorea digitala lås. 

Sverige drog snabbt lärdom av Sydkorea och 
idag är Sverige och Norge de som leder 
digitaliseringen av lås för privatpersoner i 
Europa. Sedan länge har Sverige, Norge och 
Finland investerat mera i dörrar och säkerhet 
än övriga Europa. Tack vare detta var vi i 
Sverige tidiga med att börja använda digitala 
passersystem på våra arbetsplatser.

Få länder i Europa har som i Sverige byggt 
flerbostadshus med gemensamma tvättstugor 
i bottenvåningen. 1992 grundades företaget 
Aptus av några entreprenörer i Göteborg. I 
början var Aptus affärsidé att automatisera de 
centrala tvättstugorna i flerbostadshusen. 
Detta ledde sedan vidare till mer kompletta 
passersystem för flerbostadshus. Sedan dess 
har flera andra utvecklare av passersystem 
också utvecklat system både för kontor, 
butiker,  flerbostadshus, och numera finns det 
en rejäl mångfald av passersystem. Sverige är 

därmed ledande i Europa både på 
passersystem och på digitala lås.

Nuförtiden anses ofta byggnader i Sverige vara 
lite föråldrade om de inte har någon form av 
passersystem, och många fastigheter är inne 
på andra generationen passersystem för att få 
den senaste moderna, funktionaliteten. 

Mångfalden av passersystem har gjort att de 
flesta fastighetsägare har fått fastigheter med 
olika fabrikat och olika generationers system. 
En av fördelarna med att gå från mekaniska lås 
till passersystem är att förenkla 
administrationen och säkerställa att enklare 
hålla reda på individer, dess rättigheter och 
olika dörrar. 

Urban Doverholt
Ordförande Amido AB
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Amido skapades av entreprenörer som 2008 
lämnade Aptus med idéen redan då att ta 
nästa steg i förenklingen av denna 
administration genom att utveckla en 
oberoende lösning för att administrera 
fastigheterna och deras passersystem 
oberoende av fabrikat. 

Det är denna lösning som vi kallar Alliera och 
där vi nu har över 800.000 digitala nycklar. 

Detta är en stor hjälp för fastighetsbolag inte 
minst när de förvärvar nya fastigheter ofta 
med olika passersystem och spar tid, pengar 
och minskar riskerna för fel.

Nyligen har Amido också lanserat en helt ny 
tjänst som kallas Smart passage, ihop med SOS 

Alarm. Denna lösning hjälper räddningstjänst 
och ambulans (och polis hoppas vi) att vid 
nödsituationer snabbt ta sig in i fastigheter 
där det hänt något allvarligt utan att behöva 
leta upp fysiska nycklar eller personer som kan 
öppna för dem. 

Välkommen att följa Amidos fortsatta 
tillväxtresa. En tillväxtresa som berör alla och 
som gör livet väsentligen bättre för alla som 
äger, förvaltar, bor, jobbar i eller bara besöker 
fastigheter.

Urban Doverholt
Styrelseordförande Amido AB

STYRELSEORDFÖRA NDEN HA R ORDET
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RESULTA TRÄ KNING

Belopp i kr Not
2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 13 889 235 12 342 317

Aktiverat arbete för egen räkning 8 376 192 5 988 844

Övriga rörelseintäkter 3 37 407 186 714

Summa rörelsens intäkter 22 302 834 18 517 875

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -437 313 -472 742

Övriga externa kostnader 4 -10 166 610 -7 603 062

Personalkostnader 5 -12 053 206 -8 725 676

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -2 490 948 -1 206 108

Övriga rörelsekostnader -6 715 0

Summa rörelsens kostnader -25 154 792 -18 007 588

Rörelseresultat -2 851 958 510 287

Resultat  från f inansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 122 452 13 174

Räntekostnader och liknande resultatposter -23 644 -106 598

Summa finansiella poster 98 808 -93 424

Resultat  efter f inansiella poster -2 753 150 416 863

Skatt på årets resultat 6 0 0

Årets resultat -2 753 150 416 863

Resultat per aktie -0,13 0,02
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BA LA NSRÄ KNING

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningst il lgångar

Immateriella anläggningst il lgångar

Balanserade utvecklingsutgifter 7 16 238 840 10 265 022

16 238 840 10 265 022

Materiella anläggningst il lgångar

Inventarier, verktyg och installationer 8 265 720 0

265 720 0

Summa anläggningst il lgångar 16 504 560 10 265 022

Omsät tningst il lgångar

Varulager m.m.

Färdiga varor och handelsvaror 96 865 96 690

96 865 96 690

Kort frist iga fordringar

Kundfordringar 2 863 247 2 960 404

Övriga fordringar 544 328 1 144 048

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 9 206 010 559 331

3 613 585 4 663 783

Kort frist iga fordringar

Övriga kortfristiga placeringar 8 370 000 0

Kassa och bank 3 542 644 19 460 410

Summa omsät tningst il lgångar 15 623 094 24 220 883

SUMMA TILLGÅNGAR 32 127 654 34 485 905
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BA LA NSRÄ KNING

Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget  kapital 10

Bundet  eget  kapital

Aktiekapital 725 866 725 866

Fond för utvecklingsutgifter 15 878 840 9 905 022

16 604 706 10 630 888

Frit t  eget  kapital

Överkursfond 26 744 463 26 744 463

Balanserat resultat -14 574 415 -9 017 460

Årets resultat -2 753 150 416 863

9 416 898 18 143 866

Summa eget  kapital 26 021 604 28 774 754

Långfrist iga skulder

Övriga skulder 162 492 324 992

Summa långfrist iga skulder 162 492 324 992

Kort frist iga skulder

Skulder till kreditinstitut 162 508 162 504

Leverantörsskulder 495 208 724 941

Skatteskulder 0 107 516

Övriga skulder 968 758 551 380

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 11 4 317 084 3 839 818

Summa kort frist iga skulder 5 943 558 5 386 159

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 127 654 34 485 905
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FÖRÄ NDRING A V EGET KA PITA L

Belopp i kr
Akt ie-

kapital

Fond för 
utvecklings-

utgifter
Överkurs 

fond
Balanserat  

resultat
Årets 

resultat

Summa 
eget  

kapital

Belopp vid årets 
ingång 2020-01-01 725 866 9 905 022 26 744 463 -9 017 460 416 863 28 774 754

Vinstdisposition 
enligt årsstämma 416 863 -416 863 0

Förändring av fond för  
utvecklingsutgifter 5 973 818 -5 973 818 0

Årets resultat -2 753 150 -2 753 150

Belopp vid årets 
utgång 2020-12-31 725 866 15 878 840 26 744 463 -14 574 415 -2 753 150 26 021 604
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KA SSA FLÖDESA NA LYS

Belopp i kr Not
2019-01-01
2019-12-31

2019-01-01
2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -2 851 958 510 287

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 12 2 490 948 1 206 108

Erhållen ränta 122 452 13 174

Erlagd ränta -23 644 -106 598

Betald skatt -472 891 -467 390

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital -735 093 1 155 581

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ ökning(-) av varulager -175 123 597

Minskning(+)/ ökning(-) av rörelsefordringar 1 050 198 -522 716

Minskning(-)/ ökning(+) av rörelseskulder 1 030 290 -390 193

Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 345 220 366 269

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -8 376 192 -5 988 844

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -354 294

Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 730 486 -5 988 844

Finansieringsverksamheten

Amortering av finansiella skulder -162 500 -162 504

Nyemission 0 26 701 098

Nyemissionskostnader 0 -5 755 324

Kassaflöde från f inansieringsverksamheten -162 500 20 783 270

Årets kassaflöde -7 547 766 15 160 695

Likvida medel vid årets början 13 19 460 410 4 299 715

Likvida medel vid årets slut 11 912 644 19 460 410
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NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid 
upprättandet av finansiella rapporter. 
Principerna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska 
kronor och beloppen anges i kronor om inget 
annat anges.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den 
indirekta metoden varvid justering skett för 
transaktioner som inte medfört in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa- och banktillgodohavanden, 
tillgodohavande på koncernkonto och 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan 
omvandlas till ett känt belopp och som är 
utsatt för en obetydlig risk för 
värdefluktuation.

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

Intäktsredovisning
Intäkter avseende försäljning av varor 
redovisas när de väsentliga riskerna och 
fördelarna som är förknippade med 
äganderätten till varorna har övergått på 
köparen och när intäktsbeloppet kan beräknas 
på ett tillförlitligt sätt. Intäkten redovisas till 
det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. Avdrag görs för lämnade 
rabatter.

Tjänsteuppdrag på löpande räkning 

intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs 
och material levereras eller förbrukas.

Egenutvecklade immateriella 
anläggningst il lgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt 
aktiveringsmodellen som immateriell 
anläggningstillgång då följande kriterier är 
uppfyllda:

- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt 
att färdigställa tillgången,

- avsikt och förutsättning finns att sälja 
eller använda tillgången,

- det är sannolikt att tillgången kommer 
att generera intäkter eller leda till 
kostnadsbesparingar,

- utgifterna kan beräknas på ett 
tillfredsställande sätt.

Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad 
immateriell tillgång utgörs av de direkt 
hänförbara utgifter som krävs för att

tillgången ska kunna användas på det sätt som 
företagsledningen avsett.

Materiella och immateriella 
anläggningst il lgångar
Materiella och immateriella 
anläggningstillgångar är redovisade till 
anskaffningskostnad med avdrag för 
planmässiga avskrivningar baserade på en 
bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas.

Balanserade 
utvecklingsutgifter 

5 år

Inventarier 5 år
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Låneutgifter
Låneutgifter belastar resultatet för det år till 
vilket de hänför sig.

Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som 
operationell leasing vilket innebär att 
leasingavgiften fördelas linjärt över 
leasingperioden.

Finansiella inst rument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas 
enligt anskaffningsvärdemetoden.
Långfristiga skulder redovisas till upplupet 
anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet 
av framtida betalningar diskonterade med den 
effektivränta som beräknats vid 
anskaffningstillfället.
Kortfristiga fordringar redovisas till det lägsta 
av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet.
Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli 
reglerade inom 12 månader, redovisas till 
nominellt belopp.

Fordringar och skulder i ut ländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har 
omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden 
mellan anskaffningsvärde och balansdagens 
värde har redovisats i resultaträkningen. I den 
mån fordringar och skulder i utländsk valuta 
har terminssäkrats omräknas de till 
terminskurs.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång 
beträffande en tillgång föreligga fastställs dess 
återvinningsvärde. Överstiger tillgångens 
bokförda värde återvinningsvärdet skrivs 
tillgången ner till detta värde. 
Återvinningsvärdet definieras som det högsta 
av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. 
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de 
uppskattade framtida betalningar som 
tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas 
över resultaträkningen.

Inkomstskat ter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell 
skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i 

resultaträkningen, förutom i de fall den avser 
poster som redovisas direkt i eget kapital. I 
sådana fall redovisas även skatten i eget 
kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt 
balansräkningsmetoden på alla väsentliga 
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.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den 
omfattning det är troligt att framtida 
skattemässiga överskott kommer att finnas 
mot vilka de temporära skillnaderna kan 
nyttjas.

Varulager m.m.
Varulagret har värderats till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Vid bestämmande av 
anskaffningsvärdet har 
först-in-först-ut-principen tillämpats.

Avsät tningar
Avsättningar redovisas när bolaget har eller 
kan anses ha en förpliktelse som ett resultat 
av en inträffad händelse och det är sannolikt 
att utbetalningar kommer att krävas för att 
fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att 
det går att göra en tillförlitlig uppskattning av 
det belopp som ska utbetalas.

Ersät tningar t il l anställda - pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efter 
avslutad anställning omfattar både 
avgiftsbestämda och förmånsbestämda 
pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer 
betalar företaget fastställda avgifter till en 
separat juridisk enhet. När avgiften är betalad 
har företaget inga ytterligare förpliktelser. I 
förmånsbestämda planer beräknas skulden 
och avgiften med hänsyn till bland annat 
bedömda framtida löneökningar och inflation. 
Samtliga pensionsplaner redovisas som 
avgiftsbestämda planer vilket innebär att 
erlagd premie redovisas som kostnad i takt 
med att pensionen tjänas in.
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NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH 
BEDÖMNINGAR
För att upprätta finansiella rapporter gör 
företagsledningen bedömningar och 
uppskattningar som påverkar de redovisade 
beloppen av tillgångar och skulder, intäkter 
och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från 
dessa uppskattningar och bedömningar.

De uppskattningar och antaganden som kan 
komma att leda till risk för väsentliga 

justeringar i redovisade värden är främst 
värdering av balanserade utvecklingsutgifter.

Varje år prövas om det finns någon indikation 
på att tillgångars värde är lägre än det 
redovisade värdet. Finns en indikation så 
beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket 
är det högsta av tillgångens verkliga värde med 
avdrag för försäljningskostnader och 
nyttjandevärdet.

TILLÄ GGSUPPLYSNINGA R

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

NOT 3     ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER

2020 2019

Offentliga bidrag, personalrelaterat 0 186 292

Övrigt 34 090 422

Summa 34 090 186 714

NOT 4     ERSÄTTNING TILL REVISORER

2020 2019

Arvoden och kostnadsersät tningar

R3 Revisionsbyrå

Revisionsuppdraget 63 500 65 600

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 15 800 10 500

Övriga tjänster 44 785 27 500

Summa 124 085 103 600

NOT 5     MEDELANTALET ANSTÄLLDA SAMT LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR

2020 2019

Medelantalet anställda 17 12

Personalkostnader 2020 2019

Löner och andra ersät tningar

Styrelse och VD 2 773 041 3 579 595
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Övriga anställda 5 979 544 3 952 998

Summa 8 752 585 7 532 593

Pensioner

Styrelse och VD 332 885 283 000

Övriga anställda 449 193 332 874

Summa 782 078 615 874

Sociala kostnader 2 349 645 2 011 032

Summa 11 884 308 10 159 499

Ersät tning t il l styrelsen, VD och ledande befat tningshavare

Arvode till bolagsstämmovalda styrelseledamöter beslutas av årsstämman. Verkställande 
direktörens ersättning beslutas av styrelsen. Föregående år fakturerade bolagets VD sitt arvode, 
vilket i sin helhet ingår i posten Löner och andra ersättningar till styrelse och VD i 
jämförelseåret ovan.

Ersättning till styrelsen och verkställande direktören framgår av tabellerna nedan.

Annan ersättning avser fakturering för konsultuppdrag utöver uppdraget som styrelseledamot.

VD har en uppsägningstid på 6 månader vid egen uppsägning. Även vid uppsägning från 
företagets sida gäller en uppsägningstid på 6 månader.

NOT 6     SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2020 2019

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

Summa 0 0

Teoret isk skat t

Redovisat resultat före skatt -2 753 150 416 863

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (22%) -589 174 89 209

Avstämning av redovisad skat t

Effekt av ej avdragsgilla kostnader 13 147 21 672

Effekt av ej värderade underskottsavdrag 576 027 0

Effekt av utnyttjade tidigare ej värderade underskottsavdrag 0 -110 881

Summa 0 0

De skattemässiga underskottsavdragen uppgår till 7 929 tkr (5 237). Ingen del av de 
skattemässiga underskottsavdragen har värderats. Samtliga skattemässiga underskottsavdrag 
löper utan tidsbegränsning.

2020 Befat tning
Löner och 
förmåner/  

styrelsearvoden

Pensions-
kostnad

Annan 
ersät tning

Totalt

Urban Doverholt ordförande 40 000 - 152 000 192 000

Alexander Tasevski ledamot 47 304 - - 47 304

Daniel Di Benedetto ledamot 47 304 - - 47 304

David Bendz ledamot 47 304 - - 47 304

Torbjön Hall ledamot 599 564 60 000 - 659 564

Peo Emgård ledamot 592 147 60 000 - 652 147

Markus Emgård ledamot 379 749 57 000 - 436 749

Fredrik vom Hofe ledamot, avgående 35 175 - - 35 175

Petra Palmgren Lindwall ledamot, avgående 17 638 - 91 882 109 520

Totalt  styrelsen 1 806 185 177 000 243 882 2 227 067

Johnny Berlic VD 966 856 155 885 - 1 122 741

Totalt  VD och ledande 
befat tningshavare

966 856 155 885 0 1 122 741



ÅRSREDOVISNING 2020 19 AMIDO AB (PUBL) ORGNR: 556751-8708

TILLÄ GGSUPPLYSNINGA R

NOT 6 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

2020-12-31 2019-12-31

Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt 0 0

Summa 0 0

Teoretisk skatt

Redovisat resultat före skatt -2 753 150 416 863

Skatt enligt gällande skattesats, 21,4% (21,4) -589 174 89 209

Avstämning av redovisad skatt

Effekt av ej avdragsgilla kostnader 13 147 21 672

Effekt av ej värderade underskottsavdrag 576 027 0

Effekt av utnyttjade tidigare ej värderade 
underskottsavdrag

0 -110 881

Summa 0 0

De skattemässiga underskottsavdragen uppgår till 7 929 tkr (5 237). Ingen del av de 
skattemässiga underskottsavdragen har värderats. Samtliga skattemässiga underskottsavdrag 
löper utan tidsbegränsning.

NOT 7     BALANSERADE UTVECKLINGSUTGIFTER

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 14 058 006 8 069 162

Årets aktiveringar 8 376 192 5 988 844

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 434 198 14 058 006

Ingående avskrivningar -3 792 984 -2 588 377

Årets avskrivningar -2 402 374 -1 204 607

Utgående ackumulerade avskrivningar -6 195 358 -3 792 984

Redovisat  värde 16 238 840 10 265 022
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NOT 8     INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 294 266 294 266

Inköp 354 294 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 648 560 294 266

Ingående avskrivningar -294 266 -292 765

Årets avskrivningar -88 574 -1 501

Utgående ackumulerade avskrivningar -382 840 -294 266

Redovisat  värde 265 720 0

NOT 9     FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA 
INTÄKTER

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalt personalrelaterat 0 30 617

Övriga förutbetalda kostnader 206 010 528 714

Redovisat  värde 206 010 559 331
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NOT 10     EGET KAPITAL

Antalet aktier uppgår till 21 348 994 och kvotvärdet är 0,034 kronor per aktie.

Teckningsopt ioner
I augusti 2019 beslutades om ett optionsprogram av serie Amido TO1 som ingick vederlagsfritt i 
"Units" som såldes i en spridningsemission i samband med noteringen 2019. 
Teckningsoptionerna (maximalt 6 000 000 st, varav 4 539 555 är tecknade) kan under 
nyttjandeperioden från och med den 1 april 2021 och till och med den 30 april 2021 nyttjas för 
teckning av nyemitterade aktier i bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna 1 aktie till en 
teckningskurs om 7 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande ökar bolagets aktiekapital med 68 tkr. 
Optionsprogrammet är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner 
m.m.
Någon utspädningseffekt föreligger inte så länge den genomsnittliga aktiekursen under 
perioden understiger teckningskursen.

NOT 11     UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2020-12-31 2019-12-31

Personalrelaterade kostnader 2 008 851 1 533 590

Övriga upplupna kostnader 146 250 189 163

Förutbetalda intäkter 2 161 983 2 117 065

Redovisat  värde 4 317 084 3 839 818

NOT 12     EJ KASSAFLÖDESPÅVERKANDE POSTER

2020-12-31 2019-12-31

Avskrivningar 2 490 948 1 206 108

Summa 2 490 948 1 206 108

NOT 13     LIKVIDA MEDEL

2020-12-31 2019-12-31

Banktillgodohavanden 3 542 644 19 460 410

Kortfristiga placeringar 8 370 000 0

Summa 11 912 644 19 460 410
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

NOT 14     STÄLLDA SÄKERHETER

2020-12-31 2019-12-31

Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut

Företagsinteckningar 1 570 000 1 570 000

Summa 1 570 000 1 570 000

NOT 15      DEFINITIONER AV NYCKELTAL

Soliditet Justerat eget kapital, beräknat som summa redovisat eget kapital 
med tillägg för  obeskattade reserver minskade med uppskjuten 
skatt, i procent av summa tillgångar.

Resultat per aktie Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under 
året.
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AMIDOS STYRELSE 
2021-03-26 GÖTEBORG

Urban Doverholt
Ordförande

Alexander Tasevski

David di Benedetto Markus Emgård Peo Emgård

David Bendz

Min revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2021

Mikael Thorsson
Auktoriserad revisor

Torbjörn Hall

Johnny Berlic 
Verkställande direktör
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För yt terligare informat ion 
kontakta

Johnny Berlic, VD

johnny@amido.se

www.amido.se

031 719 20 70
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