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Styrelsen och verkställande direktören för Serstech AB (publ) avger följande årsredovisning och
koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Serstech AB 556713-9893 är ett aktiebolag i Sverige med säte i Skåne län, Lunds kommun. Adressen till
huvudkontoret är Åldermansgatan 13, 227 64 Lund.
Företagets verksamhet omfattar utveckling, produktion och försäljning av produkter och tjänster in främst
molekyläranalys.

Verksamhetens art och omfattning
Serstech är ett agilt svenskt företag som genom sitt globala partnernätverk vänder sig till de företag och
organisationer som i någon mån stöter på kemikalier i sin vardag. Genom att erbjuda en systemlösning
där man kombinerar en säker mjukvara och innovativa instrument baserade på Ramanteknik, skapas
snabbt enkla system för att hantera allt från sprängämnen och narkotika till farligt gods, industri och
läkemedelskemikalier. Genom Serstechs lösningar sparar kunder inom flera industrier både tid och pengar
genom snabb, säker och enkel kvalitetskontroll. Inom tull, polis, brandkår och miljösäkerhet skapar
Serstechs lösningar både tryggare arbetsplatser och säkrare samhällen genom snabb identifiering av
farliga ämnen.
Likviditet och finansiering
Per balansdagen uppgick koncernens likvida medel till 19 574 KSEK (11 396 KSEK). Styrelsen och
ledningen verkar aktivt löpande för att säkerställa likviditeten och att fortsatt finansiera verksamheten till
så förmånliga villkor som möjligt, i syfte att gynna aktieägarnas långsiktiga intressen.
Styrelsens och ledningens samlade bedömning är att de kassaflöden som genereras löpande av en åter,
post Corona, växande verksamhet, kommer att vara betydande och tillräckliga i att säkerställa
likviditetsbehovet för de kommande 12 månaderna och därefter.
För det fall det skulle uppstå tidsförskjutningar mellan inkomster och utgifter, så är det styrelsens och
ledningens bedömning att tidsförskjutningarna i kassaflöden kommer att överbryggas genom nyupplåning
från såväl nuvarande som nya långivare i kombination med lägre takt avseende pågående R&D projekt
såväl som senareläggning av nya R&D projekt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Den pandemi som pågått under större delen av 2020 fortsatte under året att påverka verksamheten genom
att fysiska besök hos presumtiva kunder inte har kunnat genomföras som planerat pga de reserestriktioner
som funnits. De upphandlingar som annonserats har i de flesta fall blivit uppskjutna och beräknas
återupptas först när restriktionerna upphör. Serstech drabbas också av den komponentbrist som
uppkommit främst avseende elektronikkomponenter. Dock har Serstech varit förutseende och lagt upp ett
större lager, vilket möjliggjort fortsatta leveranser under året.
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Den 22 februari meddelade Serstech att man kommer att erbjuda kunderna möjligheten att hyra kompletta
lösningar för kemisk identifiering. Lösningarna innehåller instrument, substansbibliotek, programvara och
tillbehör. Att hyra möjliggör för kunderna att snabbt öka sin kapacitet och effektivitet.
I slutet av mars introducerades en ny mjukvaruplattform som ersätter den tidigare ChemDash One. Den
nya plattformen lanseras som två programvaror, ChemDash Lite och ChemDash Pro. Lite-versionen är
inkluderad i alla instrument som levereras. ChemDash Pro är en premiumprodukt som säljs separat eller
tillsammans med nya instrument. Programvaran erbjuder väsentligt ökad kundnytta och är enkel och
effektiv att integrera i kundernas analyssystem.
På årsstämman den 30 april beviljades styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet. Samtliga
styrelseledamöter omvaldes. Stämman beslutade vidare att godkänna styrelsens beslut om
företrädesemission, i vilken bolaget tillfördes 24,5 MSEK före emissionskostnader, samt utgivande av
teckningsoptioner riktade till nyanställda i koncernen.
I mitten av augusti meddelade Serstech att man ingått avtal om att delta i ett EU-finansierat projekt
tillsammans med ett flertal internationella företag och organisationer. Projektet syftar till att öka
känsligheten av framtidens instrument med så kallad SERS-teknik.
Den 10 november tecknades avtal om samarbete med det brittiska företaget 3DX-Ray som möjliggör att
erbjuda kunder en helhetslösning där 3DX-Rays röntgenutrustning upptäcker ett misstänkt föremål och
Serstechs instrument identifierar innehållet.
Den 12 november tecknade Serstech ett samarbetsavtal med det amerikanska företaget JGW Group för att
med deras hjälp öka närvaron på den amerikanska marknaden med tonvikt på offentlig upphandling och
den amerikanska försvarsmakten.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under januari knöts ytterligare en amerikansk distributör till vårt globala distributörsnätverk. ADS är en
av världens största leverantörer av militär utrustning och har över 3500 kunder årligen.
Tillväxtverket har i övervägande ifrågasatt om bolaget har drabbats av tillfälliga och allvarliga svårigheter
på grund av Coronapandemin, avseende korttidspermittering för perioden april-december 2020.
Tillväxtverket har begärt in svar på övervägandet från bolaget, vilket ingavs den 27 mars 2022 och som
eventuellt kan leda till ett återbetalningskrav på delar eller hela beloppet som har utbetalts, totalt 2 680
tkr.
Bolaget har ansökt om omställningsstöd avseende december 2021, ansökt stöd uppgår till 693 tkr.
Kriget i Ukraina har inneburit ytterligare försvårande omständigheter för försäljningsarbetet genom
upparbetade säljkanaler och för direkta kundkontakter även i mellanöstern.

Forskning och utveckling
Serstech har under januari lämnat in nio europeiska patentansökningar för att skydda den nya produkten
Serstech Arx. Även ansökningar avseende nästa generations instrument har inlämnats.
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Ägarförhållanden
De 10 största ägarnas innehav uppgår till 32% av aktierna i bolaget. Ingen äger dock enskilt 10% eller
mer av samtliga utestående aktier (83.816.085 aktier).

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Totala intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2021
24 845
-10 258
66 558
84,3

2020
31 915
-6 726
56 249
78,0

2019
25 022
-15 682
61 867
82,5

Moderbolaget
Totala intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2021
24 982
-10 312
66 336
84,4

2020
31 905
-6 940
56 293
77,8

2019
25 022
-15 682
61 867
82,5

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

2018
15 869
-12 331
48 430
87,4

2017
22 884
-2 547
49 889
69,0
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Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
överkursfond
årets förlust

disponeras så att
i ny räkning överföres

-91 289 223
113 982 907
-10 312 284
12 381 400

12 381 400

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

18 651
3 321
2 873
24 845

20 488
5 914
5 513
31 915

-6 442
-6 813
-14 431

-8 181
-5 159
-15 415

-6 853
-417
-34 956

-8 782
-914
-38 451

-10 111

-6 536

Resultat efter finansiella poster

-147
-147
-10 258

-190
-190
-6 726

Resultat före skatt

-10 258

-6 726

6
-10 251
-10 251

-4
-6 730
-6 730

Koncernens
Resultaträkning

Not

tkr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2
3
4

5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

6
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Not

2021-12-31

2020-12-31

14 227

34 769

1 454
25 373
41 054

536
0
35 305

tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
7, 8
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
9
Pågående arbete immateriella anläggningstillgångar
10

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

11

337
337

377
377

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

12

52
52
41 443

20
20
35 702

3 008
3 008

2 195
2 195

800
129
1 145
459
2 533

3 618
0
1 271
2 067
6 956

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

19 574
25 115

11 396
20 547

SUMMA TILLGÅNGAR

66 558

56 249

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13
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Not

2021-12-31

2020-12-31

9 429
113 855
-67 174

8 015
92 780
-56 923

56 110

43 872

56 110

43 872

118
118

122
122

0
0

1 219
1 219

1 699
66
3 759
311
610
3 885
10 330

1 600
306
3 985
202
402
4 541
11 036

66 558

56 249

tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets
aktieägare
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar

14

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

15, 16

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

17
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
tkr

Aktiekapital
Ingående eget kapital enligt 2019 års
årsredovisning

8 015

Övr.
tillskjutet
kapital

Ack.
valutadiffar

Balanserat
resultat, mm

Summa
eget kapital

93 256

0

-50 892

50 378

699

699

-50 193

-6 730

51 077
-339
-136
-6 730

Justering av ingående balans pga rättelse
av fel
Ingående eget kapital 2020-01-01
Transaktionskostnader nyemission 2019
Omräkningsdifferens
Årets resultat

8 015

93 256
-399

0

Utgående eget kapital 2020-12-31

8 015

92 917

-136

-56 923

43 873

Ingående eget kapital 2021-01-01
Nyemission
Omräkningsdifferens
Årets resultat

8 015
1 414

92 917
21 067

-136

- 56 923

-10 251

43 873
22 481
8
-10 251

Utgående eget kapital 2021-12-31

9 429

-67 174

56 110

-136

8

113 984

-128

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893

10 (32)
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-10 258
6 824

-6 750
6 911

-3 434

161

-813
2 818
1 606
-226
-579
-628

829
-671
1 310
-944
2 873
3 558

-12 284
-278
7
-12 555

-14 054
-252
0
-14 306

Finansieringsverksamheten
Nyemission efter transaktionskostnader
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22 481
-1 120
21 361

7 311
-326
6 985

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

8 178
11 396
19 574

-3 763
15 159
11 396

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not

tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

18

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

7, 9, 10
11
11
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

18 650
3 475
2 857
24 982

20 388
6 014
5 503
31 905

-6 442
-9 739
-11 739

-8 181
-7 211
-13 588

-6 842
-385
-35 147

-8 782
-893
-38 655

-10 165

-6 750

Resultat efter finansiella poster

-147
-147
-10 312

-190
-190
-6 940

Resultat före skatt

-10 312

-6 940

0
-10 312

0
-6 940

Moderbolagets
Resultaträkning

Not

tkr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

2
3
4

5

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

6
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2021-12-31

2020-12-31

14 227

34 869

1 454
25 618
41 299

536
0
35 405

266
266

377
377

143
143
41 708

143
143
35 925

3 008
3 008

2 195
2 195

680
29
129
1 081
459
2 378

3 499
29
0
1 271
2 067
6 866

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

19 242
24 628

11 307
20 368

SUMMA TILLGÅNGAR

66 336

56 293

Moderbolagets
Balansräkning

Not

tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
7, 8
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
9
Pågående arbete immateriella anläggningstillgångar
10

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

11

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

19, 20

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893

Moderbolagets
Balansräkning

13 (32)

Not

2021-12-31

2020-12-31

9 429
34 156
43 585

8 015
23 573
31 588

113 983
-91 289
-10 312
12 382
55 967

92 916
-73 766
-6 940
12 210
43 798

118
118

122
122

0
0

1 219
1 219

1 699
66
3 759
396
0
446
3 885
10 251

1 600
306
3 985
353
91
278
4 541
11 154

66 336

56 293

tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Fri överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

14

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

15, 16

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

17
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
tkr

Aktiekapital
Ingående eget kapital enligt 2019 års
årsredovisning

8 015

Fond för
utv.utgifter

Övrigt fritt
eget kapital

Årets
resultat

Summa
eget kapital

16 016

42 029

-15 682

50 378

Justering av ingående balans pga rättelse
av fel

699

Ingående eget kapital 2020-01-01
Transaktionskostnader nyemission 2019
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma
Aktivering av utv.utgifter
Upplösning till följd av avskrivningar
Årets resultat

8 015

Utgående eget kapital 2020-12-31

8 015

23 573

Ingående eget kapital 2021-01-01

8 015

23 573

Ingående eget kapital 2021-01-01
Nyemission
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma
Aktivering av utv.utgifter
Upplösning till följd av avskrivningar
Årets resultat
Utgående eget kapital 2021-12-31

16 016

14 154
-6 597

1 414

42 728
-339

-15 682

51 077
-339

-15 682
-14 154
6 597

15 682

-6 940

0
0
0
-6 940

19 151

-6 940

43 798

19 151

-6 940

43 798

21 067

12 429
-1 846

9 429

699

34 156

-6 940
-12 429
1 846

22 694

22 481
6 940

-10 312

0
0
0
-10 312

-10 312

55 967
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-10 312
6 833

-6 940
7 046

-3 479

106

-813
2 819
1 669
-226
-776
-806

829
-552
1 310
-944
2 991
3 740

-12 429
-197
6
0
-12 620

-14 154
-252
0
-93
-14 499

Finansieringsverksamheten
Nyemission efter transaktionskostnader
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

22 481
-1 120
21 361

7 311
-325
6 986

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

7 935
11 307
19 242

-3 773
15 080
11 307

Moderbolagets
Kassaflödesanalys

Not

tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital

18

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

7, 9, 10
11
11
19
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Noter
tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Bolaget har följt det allmänna rådet om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset
(BFNAR 2020:1) och har redovisat hyresrabatten i den period av räkenskapsåret som rabatten är
hänförlig till.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och
kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Rättelser av fel
I årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 klassificerades en post om 698 910 kr felaktigt som en
kortfristig skuld till koncernföretag istället för eget kapital. Rättelser har därför gjorts i årsredovisningen
för 2020 genom att jämförelsetalen, samt de ingående balanserna för de två årsredovisningsrader som har
påverkats av den felaktiga klassificeringen, har justerats. Även ingående balanserat resultat i förändring
eget kapital har justerats. Rättelsen av felet har inte påverkat resultatet.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av hårdvara och mjukvara redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga
förmåner och risker som är förknippade med ägandet av hårdvaran och/eller mjukvaran har överförts från
företaget till köparen.

Pågående tjänsteuppdrag
Bolagets tjänsteuppdrag består av konsulttjänster och sker på löpande räkning. Inkomster från uppdrag på
löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas
innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
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Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt
eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och
därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska
fördelar.
Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncernredovisningen från och med tidpunkten för
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har ett bestämmande inflytande över
dotterföretaget.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.
Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen.
Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i
balansräkningen har omräknats till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till
genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken

20%
5%

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20%
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Nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag analyserar företaget de redovisade värdena för immateriella och materiella
anläggningstillgångar för att fastställa om det finns någon indikation på att dessa tillgångar har minskat i
värde. Om så är fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna fastställa värdet av en
eventuell nedskrivning. Där det inte är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild tillgång,
beräknas återvinningsvärdet för den kassagenererande enhet till vilken tillgången hör.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärdet. Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är det pris som företaget beräknar
kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, och som har ett intresse av
att transaktionen genomförs, med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen.
Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagenererande enhet) fastställs till ett lägre värde än det
redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången (eller den kassagenererande enheten) ned till
återvinningsvärdet. En nedskrivning kostnadsförs omedelbart i resultaträkningen.
Vid varje balansdag gör företaget en bedömning om en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad.
Om så är fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en nedskrivning återförs, ökar tillgångens
(den kassagenererande enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter återföring av nedskrivning
får inte överskrida det redovisade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning gjorts av tillgången
(den kassagenererande enheten) under tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas direkt i
resultaträkningen.

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i den period de
uppstår.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
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Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen
endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en
samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal är operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad
linjärt över leasingperioden.

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

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893

20 (32)

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller
tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.
Vid försäljning lämnar bolaget 24 månaders produktgaranti på hårdvara. Avsättningar gör dessa
åtaganden görs baserat på historisk information om uppkomna kostnader för att reglera krav enligt
garantivillkoren.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Offentliga bidrag
Bolaget har tillämpat BFNAR 2020:1 och redovisar intäkten i det räkenskapsår som stödet hänför sig till.
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att
erhållas och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att
täcka investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
I de fall ingen framtida prestation för att erhålla bidraget krävs, intäktsredovisas offentliga bidrag då
villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllda. Offentliga bidrag värderas till verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas.
Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget
utförts. I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i
balansräkningen. Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i
investeringsverksamheten.
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Nyckeltalsdefinitioner
Totala intäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästa räkenskapsår.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning
Koncernen
Nettoomsättningen per rörelsegren
Försäljning hårdvara
Försäljning mjukvara
Konsulttjänster

2021

2020

11 848
6 802
0
18 650

12 227
8 161
100
20 488

2021

2020

11 848
6 802
18 650

12 227
8 161
20 388

Moderbolaget
Nettoomsättningen per rörelsegren
Försäljning hårdvara
Försäljning mjukvara
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Not 3 Aktiverat arbete för egen räkning
Koncernen
Bolaget har under året aktiverat 3 321 tkr (5 914 tkr) för egna personalkostnader, efter avdrag för bidrag
och prototypförsäljning. Från och med 2020 bokas externa kostnader som avser utvecklingsarbete som en
investering och läggs direkt till tillgångens anskaffningsvärde.

Moderbolaget
Bolaget har under året aktiverat 3 475 tkr (6 014 tkr) för egna personalkostnader, efter avdrag för bidrag
och prototypförsäljning. Från och med 2020 bokas externa kostnader som avser utvecklingsarbete som en
investering och läggs direkt till tillgångens anskaffningsvärde.

Not 4 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Valutakursvinster
Erhållna bidrag
Övrigt

2021

2020

565
2 286
22
2 873

565
4 948
0
5 513

2021

2020

565
2 286
6
2 857

554
4 949
0
5 503

2021

2020

22

24

2021

2020

13

15

Moderbolaget

Valutakursvinster
Erhållna bidrag
Övrigt

Not 5 Medelantalet anställda
Koncernen
Medelantalet anställda

Moderbolaget
Medelantalet anställda
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Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt

2021

2020

-26
32
6

-24
20
-4

Avstämning av effektiv skatt
2021
Procent

Belopp
-10 258

Procent

Belopp
-6 726

20,60

2 113
-31
79
32

21,40

1 439
-204
0
20

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt temporära skillnader
Ej aktiverad uppskjuten skatt på
underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

2020

0,06

-2 188
6

-0,06

-1 259
-4

Moderbolaget
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Totalt redovisad skatt

2021

2020

0
0

0
0

Avstämning av effektiv skatt
2021
Procent

Belopp
-10 312

Procent

Belopp
-6 940

20,60

2 124
-31
68

21,40

1 485
-210
0

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ej aktiverad uppskjuten skatt på
underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

2020

0,00

-2 162
0

0,00

-1 275
0
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Not 7 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktivering eget arbete
Omklassificeringar
Årets aktivering omkostnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

66 802
0
-14 036
0
52 766

52 748
5 914
0
8 140
66 802

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-32 033
-6 506
-38 539

-23 624
-8 409
-32 033

14 227

34 769

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktivering eget arbete
Omklassificeringar
Årets aktivering omkostnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

66 902
0
-14 136
0
52 766

52 748
6 014
0
8 140
66 902

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-32 033
-6 506
-38 539

-23 624
-8 409
-32 033

14 227

34 869

Utgående redovisat värde
Moderbolaget

Utgående redovisat värde

Från och med 2020 så bokas externa kostnader som avser utvecklingsarbete som en investering och läggs
direkt till tillgångens anskaffningsvärde.
Från och med 2021 redovisas pågående och ej avslutade projekt under pågående arbete immateriella
anläggningstillgångar, vilket visar sig i denna post som en omklassificering.

Not 8 Utvecklingsarbete med statligt stöd
Koncernen
Offentliga bidrag har minskat anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 618 235 kr (618 235).

Moderbolaget
Offentliga bidrag har minskat anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde med 618 235 kr (618 235).
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Not 9 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

602
946
1 548

602
0
602

-66
-28
-94

-38
-28
-66

1 454

536

2021-12-31

2020-12-31

602
946
1 548

602
0
602

-66
-28
-94

-38
-28
-66

1 454

536

2021-12-31

2020-12-31

Årets aktivering eget arbete
Omklassificeringar
Årets aktivering omkostnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 321
14 035
8 017
25 373

0
0
0
0

Utgående redovisat värde

25 373

0

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiveringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 10 Pågående arbete immateriella anläggningstillgångar
Koncernen
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Moderbolaget
2021-12-31

2020-12-31

Årets aktivering eget arbete
Omklassificeringar
Årets aktivering omkostnader
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 475
14 135
8 008
25 618

0
0
0
0

Utgående redovisat värde

25 618

0

Från och med 2021 redovisas pågående, ej färdigställda projekt, som pågående arbete immateriella
anläggningstillgångar till skillnad från tidigare år då pågående projekt redovisades under balanserade
utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten.

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2021-12-31

2020-12-31

2 127
278
-31
2 374

1 875
252
0
2 127

-1 750
30
-317
-2 037

-1 405
0
-345
-1 750

337

377

2021-12-31

2020-12-31

2 127
197
-31
2 293

1 875
252
0
2 127

-1 750
30
-307
-2 027

-1 405
0
-345
-1 750

266

377

Moderbolaget
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893
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Not 12 Uppskjuten skattefordran
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Temporär skillnad
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20
32
52

0
20
20

Utgående redovisat värde

52

20

2021-12-31

2020-12-31

248
211
0
459

189
159
1 719
2 067

2021-12-31

2020-12-31

248
211
0
459

189
159
1 719
2 067

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetald hyreskostnad
Övriga förutbetalda kostnader
Bidrag

Moderbolaget
Förutbetald hyreskostnad
Övriga förutbetalda kostnader
Bidrag

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893
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Not 14 Avsättningar
Koncernen
Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Under året återförda belopp

Specifikation övriga avsättningar
Garantiåtaganden

2021-12-31

2020-12-31

122
-4
118

139
-17
122

118
118

122
122

2021-12-31

2020-12-31

122
-4
118

139
-17
122

118
118

122
122

Moderbolaget
Övriga avsättningar
Belopp vid årets ingång
Under året återförda belopp

Specifikation övriga avsättningar
Garantiåtaganden

Not 15 Långfristiga skulder
Koncernen
Ingen del av de långfristiga skulderna förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Moderbolaget
Ingen del av de långfristiga skulderna förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893
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Not 16 Skulder som avser flera poster
Koncernen
Företagets banklån om 1 699 tkr redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

2021-12-31

2020-12-31

0
0

1 219
1 219

1 699
1 699

1 600
1 600

Moderbolaget
Företagets banklån om 1 699 tkr redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

2021-12-31

2020-12-31

0
0

1 219
1 219

1 699
1 699

1 600
1 600

2021-12-31

2020-12-31

925
479
419
2 062
3 885

1 053
511
1 261
1 716
4 541

2021-12-31

2020-12-31

925
479
419
2 062
3 885

1 053
511
1 261
1 716
4 541

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna personalkostnader
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter och bidrag

Moderbolaget
Upplupna personalkostnader
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter och bidrag

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893
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Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

6 852
-4
0
-24
6 824

8 782
-17
-1 719
-135
6 911

2021-12-31

2020-12-31

6 842
-5
-4
0
6 833

8 782
0
-17
-1 719
7 046

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

143
0
143

50
93
143

Utgående redovisat värde

143

143

Avskrivningar
Förändring avsättningar
Bidrag, ej utbetalt
Kursförluster

Moderbolaget
Avskrivningar
Kursförluster
Förändring avsättningar
Bidrag, ej utbetalt

Not 19 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893
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Not 20 Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
Namn
Serstech Förvaltning AB
Serstech Development Srl

Serstech Förvaltning AB
Serstech Development Srl

Kapitalandel
100%
100%

Rösträttsandel
100%
100%

Org.nr
559205-0917
RO42100986

Antal
andelar
500
4 500

Bokfört
värde
50
93
143

Säte
Lund
Cluj Napoca

Not 21 Ställda säkerheter
Koncernen

Företagsinteckning

2021-12-31

2020-12-31

5 450
5 450

5 450
5 450

2021-12-31

2020-12-31

5 450
5 450

5 450
5 450

Moderbolaget

Företagsinteckning

Serstech AB (publ)
Org.nr 556713-9893
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Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Moderbolaget
Under januari knöts ytterligare en amerikansk distributör till vårt globala distributörsnätverk. ADS är en
av världens största leverantörer av militär utrustning och har över 3500 kunder årligen.
Tillväxtverket har i övervägande ifrågasatt om bolaget har drabbats av tillfälliga och allvarliga svårigheter
på grund av Coronapandemin, avseende korttidspermittering för perioden april-december 2020.
Tillväxtverket har begärt in svar på övervägandet från bolaget, vilket ingavs den 27 mars 2022 och som
eventuellt kan leda till ett återbetalningskrav på delar eller hela beloppet som har utbetalts, totalt 2 680
tkr.
Bolaget har ansökt om omställningsstöd avseende december, ansökt stöd uppgår till 693 tkr.
Kriget i Ukraina har inneburit ytterligare försvårande omständigheter för försäljningsarbetet genom
upparbetade säljkanaler och för direkta kundkontakter även i mellanöstern.

Lund den 6 april 2022

Thomas Pileby
Ordförande

Sverker Göranson

Märta Lewander Xu

Arve Nilsson

Stefan Sandor
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Cecilia Andrén Dorselius
Huvudansvarig revisor, auktoriserad

Alexander Larsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Serstech AB (publ), org.nr 556713-9893

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Serstech AB (publ) för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av
detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för Serstech AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

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

•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget

•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Malmö den 7 april 2022
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Cecilia Andrén Dorselius
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig revisor

Alexander Larsson
Auktoriserad revisor

