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Tredje kvartalet juli-september 2022 – Koncernen  
 

• Nettoomsättningen uppgick till 21 423 TSEK 
 

• Bruttomarginalen uppgick till 44,1% 
 

• Rörelseresultatet uppgick till 2 266 TSEK 
 

• Vinstmarginal på 10,5 % 
 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,29 kr 
 

 

December 2021 - september 2022 – Koncernen (10 månader) 
 

• Nettoomsättningen uppgick till 71 373 TSEK 
 

• Bruttomarginalen uppgick till 42,4% 
 

• Rörelseresultatet uppgick till 8 274 TSEK 
 

• Vinstmarginal på 11,6 % 
 

• Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,17 kr 
 

 

 

  



Händelser under kvartalet 
 

• ABAS förvärvar fastigheten Tranemo Karlsro 2:5 i Ambjörnarp och 

säkerställer därigenom möjligheten att expandera befintlig verksamhet. 
 

• ABAS godkänns för notering på Spotlight Stock Market och inleder en 

publik nyemission. 

 

 

Händelser efter periodens utgång 

• ABAS Protect avslutar nyemissionen som trots ett mycket ansträngt 

börsklimat tecknas till 81 procent och därmed tillförs bolaget cirka 9 

MSEK efter emissions- och noteringskostnader. 
 

• Handel i ABAS Protects aktie startar och även handeln i 

teckningsoptionerna som gavs ut i samma nyemission. 
 

• ABAS Protect tecknar ramavtal med Borås kommun gällande leverans av 

områdesskydd under fyra år. Värdet av avtalet uppskattas till 1,5 MSEK 

per år, med ett maxbelopp om 7,5 MSEK. 
 

• ABAS Protect förstärker ekonomifunktionen genom rekrytering av Maria 

Karlsson som CFO i bolaget med start den första mars 2023. 

 

 

Kort om ABAS Protect 
 
ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga 
förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men 
huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo. 
 
ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av 
produkt- och tjänsteutveckling. Allt mer digitala lösningar utvecklas i branschen. Detta innebär en 
ökad säkerhet men samtidigt en bättre 
möjlighet att styra och kontrollera trafik 
samt tillgänglighet till området. Den nya 
tekniken i kombination med bolagets 
nästan hundraåriga erfarenhet, av vad som 
kallas fysiskt områdesskydd, ger en tyngd 
och en stabilitet i bolaget. 
 



Finansiell översikt 
 

Koncernen 
Belopp i TSEK 

Juli-
September 

2022 

December-September 
2022 

Nettoomsättning 21 423 71 373 
Bruttomarginal % 44,1 42,4 
Rörelseresultat 2 266 8 274 
Vinstmarginal % 10,5 11,5 
Resultat efter skatt 1 649 6 544 
Resultat per aktie före utspädning, kr  0,29 1,17 
Resultat per aktie efter emission, kr 0,26 1,02 
Soliditet, % 33,0 28,9 
Likvida medel 449 449 
Kassalikviditet % 116 126 
Antal aktier vid periodens utgång 5 600 000 5 600 000 
Antal aktier efter registrerad nyemission 6 407 682 6 407 682 
Antal anställda1 44 44 

 
 

 

Moderbolaget 
Belopp i TSEK 

22-07-01 
-22-09-30 

3 månader 

21-07-01 
-21-09-30 

3 månader 

21-12-01 
-22-09-30 

10 månader 

20-12-01 
-21-09-30 

10 månader 

20-12-01 
-21-11-30 

12 månader 

Nettoomsättning 21 846 17 385 72 242 51 498 67 250 
Omsättningstillväxt, % 26 29 40 7 14 
Bruttomarginal % 36 35 38 42 42 
Rörelseresultat 2 273 2 362 7 170 5 903 7 010 
Resultat efter skatt 1 727 1 798 5 424 4 438 4 162 
Soliditet, % 33 35 33 33 25 
Likvida medel 11 26 11 26 26 
Kassalikviditet % 128 147 128 147 107 
Antal anställda1 37 29 37 29 28 

 

 
 

Koncernen ABAS Protect uppstod i och med att ABAS Protect AB förvärvade den nuvarande 

dotterbolagen ABAS Fastigheter AB och ABAS SP Z.O.O under januari 2022. Då det innan dessa 

förvärv inte var någon koncern finns inga jämförelsesiffror från tidigare år. Däremot visar 

moderbolagets redovisning ändå en tydlig bild över utvecklingen inom företagsgruppen då all 

försäljning till kund gått genom ABAS Protect AB. 

Räkenskapsåret kommer från och med 2022 vara kalenderår, vilket innebär att innevarande 

räkenskapsår är 13 månader och perioden fram den 30 september är 10 månader. 

 

 
1 Inklusive inhyrd personal 



VD har ordet 

 
Det känns jätteroligt att leverera den första 
kvartalsrapporten efter att vi blev ett noterat bolag. 
Rapporten visar på vilken styrka vi känner i 
marknaden just nu och att vi i ABAS ser ljust på 
framtiden. Att vi ökar omsättningen med cirka fyrtio 
procent i år beror till stor del på att vi uppgraderat 
och utökat vårt produktsortiment med exempelvis 
mobila områdesskydd som är avsedda för 
byggindustrin. 
 
Om jag ser tillbaka på tredje kvartalet så inleddes 
det med en välförtjänt semesterperiod för oss alla i 
bolaget efter en väldigt intensiv vår. När vi kom 
tillbaka i augusti var det bara att kavla upp ärmarna 
för våra orderböcker var fullmatade med orders 
som låg och väntade. Kvartalet innebar en 
omsättning på 21,4 MSEK vilket är den högsta 
kvartalssiffran vi haft sedan jag kom in i bolaget 
2018. Att vi klarat av det beror i högsta grad på att vi har en fantastisk personal som ställt upp när 
det verkligen gällt. Dessutom har det kommit in flera nya personer som är med och bidrar till 
lagarbetet. De problem som uppstod under våren med råmaterial och komponentbrist har till stor 
del löst sig genom att vi hittat nya leverantörer. 
 
Under tredje kvartalet har vi lagt mycket tid och en del kostnader på att förbereda bolaget för 
notering på Spotlight Stock Market. Vi var under teckningsperioden ute på ett tiotal aktiesparträffar 
och presenterade oss, gjorde ett par webfilmer som finns tillgängliga på youtube samt gjorde några 
intervjuer i olika sammanhang. 
 
Att vara ute och träffa investerare på aktieträffar var mycket inspirerande och vi fick många relevanta 
frågor om vår verksamhet. Som helhet så var det många som var imponerade över vad vi 
åstadkommit i bolaget och flera av dem ser vi även som nya ägare i bolaget. Tyvärr har ju börsen fallit 
ordentligt under året, vilket gjort att inte så många hade möjlighet att investera i nya bolag som är på 
väg att introduceras på börsen. Vi fick dock in drygt tio miljoner kronor i emissionen och blev cirka 
150 nya ägare till bolaget. Som tur är så har vi ju en verksamhet som genererar pengar, så vi står inte 
och faller med att emissionen inte blev helt fulltecknad. 
 
Kapitalet vi fick in i emissionen ska bland annat gå till att renovera fabrikslokalen i Ambjörnarp som vi 
förvärvade under sommaren. Den är nu helt utrensad och fabriksdelen är iordninggjord så att vi efter 
installation av maskiner och fixturer ska kunna komma igång med produktion av grindar av olika slag i 
början på januari 2023. Även kontorsdelen ska renoveras så att produktutveckling och delar av 
administrationen ska kunna flytta in i nya lokaler under våren 2023. 
 
Vad tror vi då framåt den närmaste tiden? ABAS Protects huvudsakliga affärsområde är 
industriinvesteringar och investeringar inom offentlig sektor. Även om rena industriinvesteringar på 
sikt kan minska så finns det sektorer så som kraftindustrin som gör stora investeringar, och som har 
behov av områdesskydd. Sedan är inte heller all vår försäljning till nybyggnation utan vi har en stor 
del av försäljningen till kunder som är i behov av att förnya och förstärka sitt områdesskydd på grund 
av att det blivit uttjänt men framför allt för att kraven på områdesskydden ökar i en orolig värld. 



Även den offentliga sektorn ligger kvar på en hög investeringstakt vad gäller skolor och andra 
offentliga byggnader, och inte minst fängelser, som alla kräver någon form av områdesskydd. 
 
På ABAS Protect kan vi även se att vi börjat komma in på den norska marknaden. Med relativt 
begränsade marknadsföringssatsningar har vi lyckats få en del mindre orders från Norge, vilket vi ser 
som en marknad som vi kan växa ordentligt på de närmaste åren. Med detta sagt så ser vi i dagsläget 
inga skäl till att revidera vår målsättning att även framöver kunna ha en årlig omsättningstillväxt om 
cirka tjugo procent per år över en konjunkturcykel. 
 
Tomas Karlsson 
VD ABAS Protect AB 
 
 
 
 
 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
  
Bolagets verksamhet är utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet och den finansiella 
ställningen i olika omfattningar. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att, 
vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt, även beakta riskfaktorerna. Den främsta risken 
att beakta i det skede som bolaget befinner sig i är främst konjunkturutvecklingen och hur väl 
bolaget lyckas komma in på nya geografiska marknader. Bolaget har i mindre omfattning börjat sälja 
sina produkter till den norska marknaden, och skall därefter även lansera sitt produktsortiment i 
Polen och Tyskland. Innan dess skall utbyggnad ske i Polen av verksamheten så att delar av 
sortimentet även tillverkas där.  
 
ABAS Protect är en mindre organisation som baserar sin framgång på ett begränsat antal personers 
kunskap, erfarenhet och kreativitet. Det gäller i alla led i verksamheten. Bolaget är beroende av att i 
framtiden kunna finna kvalificerade medarbetare. Bolaget arbetar hårt med att minska beroendet 
genom en god dokumentation av rutiner och arbetsmetoder, samt inte minst skapa en bra stämning i 
bolaget. 
 
Det råder fortsatt global komponentbrist som påverkar tillgången av komponenter på marknaden, 
men till följd av de åtgärder bolaget vidtagit är leveransförmågan fortsatt opåverkad. Genom en 
kombination av bra lagernivåer och en produktionsnära process kan bolaget lättare kontrollera och 
designa om produkter för att fungera med fler komponenter. Det ger bolaget större valmöjlighet vid 
inköp och minskar risken för komponentbrist, men för ABAS Protect likt andra bolag är framtiden 
svår att förutspå vilket gör att situationen kan komma att ändras. 
 
 
 
 
 
 
 

  



Resultat och finansiell ställning | Koncernen  
 
Intäkter, kostnader och resultat 
 

Koncernen bildades i januari 2022 i och med förvärvet av ABAS Fastigheter AB och ABAS SP. Z.O.O. Av 
den anledningen finns det inga jämförelsesiffror att presentera för koncernen. Räkenskapsåret 
kommer från och med 2022 vara kalenderår, vilket innebär att innevarande räkenskapsår omfattar 13 
månader. 
 
Tredjekvartalet juli – september  
Nettoomsättningen uppgick till 21 423 tkr. Förändring av produkter i arbete och färdigvaror uppgick 
till 184 tkr, och övriga rörelseintäkter till 74 tkr.  
 

Bruttomarginalen uppgick till 44,1 procent.  
  

Resultatet från finansiella poster uppgick under kvartalet till -217 tkr. Resultatet före skatt uppgick till 
2 049 tkr, och efter skatt 1 649 tkr.  
 
Tio månader december - september  
Nettoomsättningen uppgick till 71 373 tkr. Förändring av produkter i arbete och färdigvaror uppgick 
till 5 670 tkr, och övriga rörelseintäkter 256 tkr.  
 

Bruttomarginalen uppgick till 42,4 procent.  
 

Resultatet från finansiella poster uppgick under perioden till -428 tkr. Resultatet före skatt uppgick 
till 7 846 tkr, och efter skatt till 6 544 tkr. 
 
 

Tillgångar 
 

Vid periodens slut uppgick anläggningstillgångarna i koncernen till 25 944 tkr, där materiella 
anläggningstillgångar var de stora tillgångarna. Byggnader och mark uppgick till 23 100 tkr och 
inventarier, verktyg och installationer utgjorde 2 029 tkr. 
 

Omsättningstillgångarna som uppgick till 49 671 tkr utgjordes av varulager som uppgick till 29 354 tkr 
och kortfristiga fordringar som utgjorde 19 868 tkr. Av varulagret utgjorde färdiga varor och 
handelsvaror 19 912 tkr, medan råvaror och förnödenheter uppgick till 6 810 tkr. De kortfristiga 
fordringarna utgjordes i huvudsak av kundfordringar, vilka uppgick till 14 435 tkr.  
 

Likvida medel uppgick till 449 tkr. 
 
 

Eget kapital och skulder 
 

Eget kapital i koncernen uppgick till 21 902 tkr, varav 560 tkr utgörs av aktiekapitalet. 
 

Avsättningar, där huvuddelen är för uppskjuten skatt, har gjorts med 1 983 tkr. 
 

Långfristiga skulder uppgår till 35 708 tkr, där huvuddelen är relaterade till de fastighetsförvärv som 
gjorts under räkenskapsåret. 
 

Kortfristiga skulder uppgår till 16 022 tkr, varav 6 440 utgörs av leverantörsskulder.  
 

Soliditeten i koncernen är 28,9 procent. 



Resultat och finansiell ställning | Moderbolaget  
 
Intäkter, kostnader och resultat 
 

För bedömning av ABAS Protects långsiktiga utveckling utgör moderbolagets flerårsöversikt en bra 
grund, då nästan all försäljning till externa kunder sker via moderbolaget. 
 
Tredjekvartalet juli – september  
Nettoomsättningen uppgick till 21 846 tkr (17 385) i moderbolaget. Förändring av produkter i arbete 
och färdigvaror uppgick till 2 749 tkr (3 406), och övriga rörelseintäkter till 0 tkr (72).  
 

Bruttomarginalen uppgick till 27,6 procent (21,8).  
 

Rörelseresultatet uppgick till 2 273 tkr (2 362). Orsaken till det lägre rörelseresultatet beror på ökade  
externa kostnader samt att bolaget haft kostnader i samband med noteringsprocessen. 
  

Resultatet från finansiella poster uppgick under kvartalet till -159 tkr (-90). Resultatet före skatt 
uppgick till 2 114 tkr (2 264), och efter skatt 1 727 tkr (1 798).  
 
Tio månader december - september  
Nettoomsättningen uppgick till 72 242 tkr (51 498). Förändring av produkter i arbete och färdigvaror 
uppgick till 5 792 tkr (4 696), och övriga rörelseintäkter 182 tkr (252).  
 

Bruttomarginalen uppgick till 33 procent (36,5). 
 

Rörelseresultatet uppgick till 7 170 tkr (5 903).  
 

Resultatet från finansiella poster uppgick under perioden till -340 tkr (-289). Resultatet före skatt 
uppgick till 6 830 tkr (5 589), och efter skatt till 5 424 tkr (4 438). 
 

Tillgångar 
 

Vid periodens slut uppgick anläggningstillgångarna i moderbolaget till 10 249 tkr (1 684), där 
finansiella anläggningstillgångar i form av aktier i dotterbolagen utgjorde 8 740 tkr (5).  Materiella 
anläggningstillgångar uppgick till 1 509 tkr (1 679), där inventarier, verktyg och installationer utgjorde 
1 361 tkr (1 530). 
 

Omsättningstillgångarna som uppgick till 48 823 tkr (39 101), utgjordes av varulager som uppgick till 
28 544 tkr (20 583) och kortfristiga fordringar som utgjorde 20 268 tkr (18 492). Av varulagret 
utgjorde färdiga varor och handelsvaror 19 568 tkr (14 496), medan råvaror och förnödenheter 
uppgick till 6 012 tkr (3 628). De kortfristiga fordringarna utgjordes i huvudsak av kundfordringar, 
vilka uppgick till 14 424 tkr (11 185).  
 

Likvida medel uppgick till 11 tkr (26). 
 

Eget kapital och skulder 
 

Eget kapital i moderbolaget uppgick till 16 362 tkr (12 465), varav 560 tkr (350) utgjordes av 
aktiekapitalet. Obeskattade reserver uppgick till 4 032 tkr (2 594) i moderbolaget. 
 

Långfristiga skulder uppgår till 22 698 tkr (13 022). 
 

Kortfristiga skulder uppgår till 15 889 tkr (12 597), varav 6 769 tkr (6 194) utgörs av 
leverantörsskulder. Soliditeten i moderbolaget var 33,1 procent (35,5). 



FINANSIELLA RAPPORTER 

Koncernbolaget ABAS Protect bildades i och med att ABAS Protect AB förvärvade det polska bolaget 

ABAS SP. Z.O.O. i januari 2022. Av den anledningen finns inga jämförelsesiffror från tidigare år. I 

koncernen ingår sedan februari 2022 även ABAS Fastigheter AB. 

 
 

 

Alla belopp i TSEK om inget annat anges 

2022 

1/7-30/9 

 

2021 12 01 

2022 09 30 

   

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.   

Nettoomsättning 21 423 71 373 

Förändring av produkter i arbete och färdigvaror 184 5 670 

Övriga rörelseintäkter 74 256 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 21 681 77 299 

   

Rörelsekostnader   

Råvaror och förnödenheter -11 974 

 

-44 524 

Övriga externa kostnader -3 166 -9 175 

Personalkostnader -4 048 -14 642 

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar -227 -684 

Summa rörelsekostnader -19 415 -69 025 

   

Rörelseresultat 2 266 8 274 

   

Finansiella poster   

Ränteintäkter och liknande resultatposter   

Räntekostnader och liknande poster -217 -428 

Summa finansiella poster -217 -428 

   

Resultat före skatt 2 049 7 846 

   

Skatt aktuell -445 -1 465 

Skatt uppskjuten 45 163 

   

Periodens resultat 1 649 6 544 

   



 

  

Tillgångar 

 
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 

 

2022 

30/9 

Anläggningstillgångar  

Immateriella anläggningstillgångar  

Goodwill 167 

Summa immateriella anläggningstillgångar 167 

  

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader och mark 23 100 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 529 

Inventarier, verktyg och installationer 2 029 

Summa materiella anläggningstillgångar 25 658 

  

Finansiella anläggningstillgångar  

Uppskjuten skattefordran 119 

Summa finansiella anläggningstillgångar 119 

  

Summa anläggningstillgångar 25 944 

  

Omsättningstillgångar  

  

Varulager  

Råvaror och förnödenheter 6 810 

Varor under tillverkning 2 632 

Färdiga varor och handelsvaror 19 912 

 29 354 

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 14 435 

Övriga fordringar 2 684 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 749 

Summa kortfristiga fordringar 19 868 

  

Kassa och bank  

Kassa och bank 449 

Summa kassa och bank 449 

  

Summa omsättningstillgångar 49 671 

SUMMA TILLGÅNGAR 75 615 

  

 

 

 

 

 

 



Eget kapital och skulder 

 
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 

2022 

30/9 

Eget kapital  

Bundet eget kapital  

Aktiekapital 560 

Övrigt tillskjutet kapital 5 340 

Reserver 70 

Balanserat resultat inkl periodens resultat 15 932 

Summa eget kapital 21 902 

  

Avsättningar  

Avsättningar för uppskjuten skatt 1 892 

Övriga avsättningar 91 

Summa avsättningar 1 983 

  

Långfristiga skulder  

Checkräkningskredit 8 223 

Övriga skulder till kreditinstitut 20 709 

Skulder till koncernföretag 6 776 

Summa långfristiga skulder 35 708 

  

Kortfristiga skulder  

Övriga skulder till kreditinstitut 1 000 

Leverantörsskulder 6 440 

Övriga skulder 1 575 

Skatteskulder 2 231 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 776 

Summa kortfristiga skulder 16 022 

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 75 615 

 

Ställda säkerheter 

Fastighetsinteckningar  8 200    



 

För bedömning av ABAS Protects långsiktiga utveckling hänvisas till moderbolagets räkenskaper. I 

moderbolaget sker i nästan all försäljning till externa kunder.  

 

Resultaträkning 
 

 Alla belopp i TSEK om inget annat anges 

 

22-07-01 

22-09-30 

 

21-07-01  

21-09-30 

 

21-12-01 

22-09-30 

 

20-12-01  

21-09-30 

 

20-12-01  

21-11-30 

 3 mån 3 mån 10 mån 10 mån 12 mån 

      

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.      

Nettoomsättning 21 846 17 385 72 242 51 498 67 250 

Förändring av produkter i arbete och 

färdigvaror 2 749 3 406 

 

5 792 

 

4 696 3 370 

Övriga rörelseintäkter  72 182 252 897 

S:a rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 24 595 20 863 78 216 56 446 71 517 

      

Rörelsekostnader      

Råvaror och förnödenheter -15 807 -13 591 -48 380 -32 655 -41 367 

Övriga externa kostnader -2 781 -1 601 -8 744 -5 128 -6 836 

Personalkostnader -3 662 -3 208 -13 624 -12 402 -15 893 

Avskrivningar på materiella 

anläggningstillgångar -72 -101 

 

-298 

 

-358 -411 

Summa rörelsekostnader -22 322 -18 501 -71 046 -50 543 -64 507 

      

Rörelseresultat 2 273 2 362 7 170 5 903 7 010 

      

Finansiella poster      

Ränteintäkter  0 7 0 0 7 

Räntekostnader -159 -97 -340 -289 -274 

Summa finansiella poster -159 -90 -340 -289 -267 

      

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 2 114 2 272 6 830 5 614 6 743 

      

Bokslutsdispositioner 0 -8 0 -25 -1 437 

      

Resultat före skatt 2 114 2 264 6 830 5 589 5 306 

      

Skatt på årets resultat -387 -466 -1 406 -1 151 -1 144 

      

Årets resultat 1 727 1 798 5 424 4 438 4 162 

 

 



 

Tillgångar 

 
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 

 

2022 

30/9 

 

2021 

 30/9 

 

2021 

30/11 

Anläggningstillgångar    

Materiella anläggningstillgångar    

Maskiner och andra tekniska anläggningar 148 149 159 

Inventarier, verktyg och installationer 1 361 1 530 1 468 

Summa materiella anläggningstillgångar 1 509 1 679 1 627 

    

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i koncernföretag 8 740 5 0 

Summa finansiella anläggningstillgångar 8 740 5 0 

    

Summa anläggningstillgångar 10 249 1 684 1 627 

    

Omsättningstillgångar    

Varulager    

Råvaror och förnödenheter 6 012 3 628 3 080 

Varor under tillverkning 2 964 2 459 2 154 

Färdiga varor och handelsvaror 19 568 14 496 13 803 

Summa lager 28 544 20 583 19 037 

    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar 14 424 11 185 11 873 

Fordringar hos koncernföretag 5 122 5 404 344 

Övriga fordringar 1 350 0 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 721 1 553 1 769 

Summa kortfristiga fordringar 20 268 18 492 13 986 

    

Kassa och bank    

Kassa och bank 11 26 26 

Summa kassa och bank 11 26 26 

    

Summa omsättningstillgångar 48 823 39 101 33 050 

SUMMA TILLGÅNGAR 59 072 40 785 34 677 

    

 

  



Eget kapital och skulder 

 
Alla belopp i TSEK om inget annat anges 

 

2022 

30/9 

 

2021 

 30/9 

 

2021 

30/11 

Eget kapital    

Bundet eget kapital    

Aktiekapital 560 350 350 

Reservfond 70 70 70 

Summa bundet eget kapital 630 420 420 

    

Fritt eget kapital    

Överkursfond 5 340  0 

Balanserat resultat 4 968 6 456 956 

Årets resultat 5 424 5 589 4 162 

Summa fritt eget kapital 15 732 12 045 5 118 

Summa eget kapital 16 362 12 465 5 538 

    

Obeskattade reserver    

Periodiseringsfond 3 064 1 584 3 064 

Avskrivningar utöver plan 968 1 010 968 

Summa obeskattade reserver 4 032 2 594 4 032 

    

Avsättningar    

Övriga avsättningar 91 107 91 

Summa avsättningar 91 107 91 

    

Långfristiga skulder    

Checkräkningskredit (limit 10 MSEK) 8 223 8 147 7 048 

Övriga skulder till kreditinstitut 6 950 4 875 4 875 

Skuld till koncernföretag 7 525  0 

Summa långfristiga skulder 22 698 13 022 11 923 

    

Kortfristiga skulder    

Övriga skulder till kreditinstitut 1 800 750 750 

Leverantörsskulder 6 769 6 194 5 234 

Övriga skulder 1 575 2 399 2 324 

Skatteskulder 1 843 0 961 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 902 3 254 3 824 

Summa kortfristiga skulder 15 889 12 597 13 093 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 59 072 40 785 34 677 

 

  



 

 
Alla belopp i TSEK om inget 
annat anges 

Aktie- 
kapital 

Reservfond Överkurs- 
fond 

Balanserat 
resultat 

Årets/ 
periodens 

resultat 

Summa 
eget  

kapital 
Ingående balans per    
1 december 2020 

 
350 

 
70 

 
 

 
4 811 

 
1 645 

 
6 876 

Disposition av föregående 
års resultat 

    
1 645 

 
-1 645 

 
0 

Utdelning extra 
bolagsstämma 2021-10-07 

    
-5 500 

  
-5 500 

Årets resultat     4 162 4 162 

Utgående balans per  
30 november 2021 

 
350 

 
70 

 
 

 
956 

 
4 162 

 
5 538 

       
Ingående balans per  
1 december 2021 

 
350 

 
70 

  
956 

 
4 162 

 
5 538 

Disposition av föregående 
års resultat 

    
4 162 

 
-4 162 

 
0 

Fondemission 150   -150  0 
Nyemission 60  5 340   5 400 
Periodens resultat     5 424 5 424 
Utgående balans per  
30 september 2022 

 
560 

 

 
70 

 
5 340 

 
4 968 

 
5 424 

 
16 362 

 

 

Not 1 | Allmän information  

ABAS Protect AB, org nr 556058-6744 är ett publikt aktiebolag med ett moderbolag registrerat i 
Sverige med säte i Tranemo kommun.  

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgift inom parentes 
avser motsvarande period föregående år.  

Not 2 | Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper  

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges 
nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder, om inte annat 
anges. 

Koncernredovisningen upprättas enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
och bolaget har avgett finansiell delårsinformation för tio månadersperioden vilken avslutades den 
30 september 2022. Moderbolaget har upprättat årsredovisningar i enlighet med BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) för räkenskapsåret som avslutades den 30 november 
2021. Årsredovisningen har reviderats av den oberoende revisorn Frejs Revison AB.  
  

  



Not 3 | Finansiella nyckeltal  

I denna rapport presenteras en del alternativa nyckeltal som anses vara viktiga resultat- och 

prestationsindikatorer för investerare och andra användare av delårsrapporten. De alternativa 

nyckeltalen ska ses som ett komplement till, men inte en ersättning för, den övriga finansiella 

informationen. ABAS Protects definitioner av dessa mått beskrivs i denna not. 

Nyckeltal  Definition  Syfte  
Rörelseresultat (EBIT)  Resultat före skatt exklusive 

finansnetto  
 

Följa resultatutvecklingen i 
koncernen  

Bruttomarginal  Bruttomarginal = 
bruttovinst/nettoomsättning  

Följa nettoomsättningen i 
förhållande till direkta 
kostnader för produkter  
 

Vinstmarginal  (Rörelseresultat + finansiella 
intäkter) / Nettoomsättning 
 

Följa resultatet i förhållande till 
nettoomsättningen 

Soliditet  Eget kapital vid periodens slut i  
förhållande till balansomslutningen  
vid periodens slut  
 

Följa koncernens långsiktiga  
betalningsförmåga  

Likvida medel  Kassa samt banktillgångar  Koncernens tillgång på likvida 
medel för direkt betalning 
 

Kassalikviditet Omsättningstillgångar – lager i 
förhållande till kortfristiga skulder 
 

Följa koncernens kortsiktiga  
betalningsförmåga  
 

Antal anställda  Antal anställda under perioden. 
Posten inkluderar deltidsanställda.  

Följa koncernens tillväxt i antal 
anställda  

 

 

 

Kommande rapporttillfällen  

Rapport för fjärde kvartalet 2022, Bokslutskommunikén, publiceras den 23 februari 2023.  

 

 
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.  

 

Ambjörnarp den 29 november 2022  

Styrelsen i ABAS Protect AB  

Mikael Palm Andersson Roger Axelsson  Niclas Johansson  Johan Olsson 
Styrelseordförande 
 
 
 
 



 


