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Styrelsen för ABAX Sweden AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021-01-01 - 2021-12-31.
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
Allmänt om verksamheten
ABAX Sweden AB med säte i Västerås är ett helägt dotterbolag till ABAX AS Org nr 993 098 736.
ABAX är det näst största telematikföretaget och ett av de största IoT-företagen i Europa. Telematik är
konsten att koppla samman tillgångar och är ett av de snabbast växande IoT-segmenten.
ABAX utvecklar sin egen produktlinje av hårdvara och mjukvara där allt kopplas samman på en öppen
plattform. ABAX gör det enkelt att ansluta andra integrationer för att samla all data i ett, ABAX Global
Network. ABAX erbjuder en innovativ och öppen plattform för att stödja digitalisering och
automatisering för våra kunder.
ABAX koncernen har fler än 43 000 kunder och över 359 000 aktiva enheter fördelade på sju marknader.
ABAX har 344 anställda på kontor i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Nederländerna,
Belgien och Polen. Huvudkontoret ligger i Larvik, Norge.
Innovation, hållbarhet och entusiasm är ABAX's kärnvärden som ger kunderna ett försprång och oändliga
möjligheter. ABAX's lösning gör det enkelt att förbättra effektiviteten, följa lagar och regler och
naturligtvis öka lönsamheten. ABAX ligger i framkant på marknaden med tjänster som länkar företagens
tillgångar.
ABAX's uppdrag är att hjälpa kunderna att driva sin verksamhet smartare. ABAX Global Networks
består idag av 43 000 kunder med mer än 370 000 abonnemang - och ABAX växer ständigt.
Vår affärsmodell grundar sig på en SaaS-lösning (Software as a Service). Vi har byggt en fullständigt
integrerad mjukvaruplattform som anpassar sig för framtidens innovativa lösningar. Vår hårdvara,
mjukvara och våra produkter är utvecklade för att vara lätta att installera och använda.
Teknologi förändrar hur världen fungerar. Det sker i allt snabbare takt och påverkar alla delar av vår
arbetsdag. För ABAX innebär det att vi ständigt måste vara i framkant för att erbjuda smarta lösningar
som förenklar arbetet, oavsett om man är i bilen, på kontoret eller ute på fältet. Därför är vår mission
"Simply Connected ".
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolagets omsättning uppgår för 2021 till 184,2 MSEK (179,9 MSEK) med EBITDA på 9,5 MSEK (7,9
MSEK).
Abax Sverige AB har ett leverantörsavtal med begränsad risk med Abax AS som en del av koncernens
policy för internprissättning. Abax AS har det yttersta ansvaret för finansiella resultat i alla sina
dotterbolag och utför de flesta administrativa uppgifter som ekonomisk rapportering, budgetering,
försäljningsadministration, konsolidering, prognoser, kapitalförvaltning och mer.
Alla program- och utvecklingskostnader, marknadsföringskostnader, produktutveckling, kundservice och
mer debiteras i moderbolaget Abax AS.
Abax Sweden är ett rent säljföretag som debiteras administrativa kostnader via en intern avgift från Abax
AS. Till skillnad från tidigare år där dessa kostnader fördelades på varor, licenser, förvaltningsavgifter
och franchiseavgifter klassificeras nu allt som andra interna kostnader.
Även om det fortfarande är för tidigt att förutsäga långtidseffekten av COVID-19 på ekonomin i
samhället,fortsätter Abax att stödja sina kunder med att öka deras avkastning i denna osäkra tid med sina
telematiklösningar. Under 2021 har Abax sett en stabil utveckling. Abax ledning fortsätter att hålla
veckomöten och övervakar de olika initiativen för att hålla verksamheten fokuserad på att möta våra
kunders behov under denna svåra tid.
Abax kundsegment har i liten eller ingen omfattning exponerats allvarligt av den nuvarande
COVID-pandemin.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under de kommande åren har bolaget en stark ambition att fortsätta stärka sin marknadsposition. Detta
kommer att ske genom ökad försäljning av befintliga produkter inom telematik, men även genom
lansering av helt nya produkter.
Bolaget är exponerat mot olika finansiella risker inkluderat olika valutors växelkurser. Idag bedöms dessa
risker vara på en relativt låg nivå. Bolaget använder inte finansiella instrument för att reducera risken.
Bolaget är framför allt exponerat i växelkurser mellan valutorna Norska kronor (NOK), EURO, Brittiska
pund (GBP) och Danska kronor (DKK) gentemot Svenska kronor (SEK). Risken för osäkra fordringar
bedöms vara måttlig. En styrka för bolaget är att risken är fördelad på ett stort antal kunder. Det finns
inga kreditförsäkringar tecknade som reducerar den totala kreditrisken.
Likviditeten framöver bedöms som god. Huvuddelen av bolagets intäkter kommer från abonnemang med
standard kontraktslängd på tre år. Kombinerat med en mycket låg kundomsättning ger det en hög grad av
noggranhet i intäktsprognoser.
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Icke-finansiella upplysningar
I ABAX Sweden AB har man skördat fördelarna med att införa och aktivt upprätthålla åtgärder för att
reducera frånvaron. Bolaget kommer att fortsätta arbeta med att reducera antalet sjukdagar. Exempel på
några av de åtgärder man har åtagit för att uppnå detta är regelbundna hälsokontroller för alla anställda,
maximalt friskvårdsbidrag, och möjlighet att byta arbetsuppgifter.
Arbetsmiljön anses vara god och hälsosam, och det finns pågående åtgärder för att förbättra den
ytterligare. ABAX Sweden AB har tillsatt en skyddskommitté där lokalt skyddsombud och facklig
representant samverkar med HR i arbetsmiljöfrågor för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön för de
anställda. ABAX Sweden AB har en relativt jämn könsfördelning, även om önskan finns att öka antalet
kvinnliga medarbetare. ABAX Sweden AB arbetar aktivt med att motverka könsdiskriminering i frågor
som lön, befordran och rekrytering. Företaget genomför återkommande personalundersökningar för att
fånga upp och återkoppla inom specifika områden som exempelvis utveckling, utbildning och interna
angelägenheter.
ABAX arbetar systematiskt med etiska frågor inom vår verksamhet. Detta omfattar rekrytering, löner och
arbetsvillkor, befordran, utveckling och skydd mot trakasserier.
ABAX arbetar aktivt med miljö- och resurseffektivisering i hela värdekedjan. ABAX produkter
innehåller inte några komponenter eller ämnen i mängder som är klassificerade som miljöfarliga.
Produkterna har ingen betydande inverkan på miljön vid användning. Avvecklade enheter samlas in och
återvinns genom godkända återvinningsföretag. Det externa företag som tillverkar de hårdvaruprodukter
som används inom ABAX är certifierade i enlighet med ISO 14001. ABAX gör också kontroller som
säkerställer att våra leverantörer är miljöcertifierade. Företaget är beläget i en modern och miljövänlig
byggnad och kontorsverksamheten har ingen större miljöpåverkan än vad som anses normalt för typiska
kontorsverksamheter. Ledningen arbetar aktivt för att minska CO2-utsläpp från transporter av produkter
och personal. ABAX miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001.
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2021
184 069
5 522
1 047 669
81

2020
179 862
5 348
938 888
89

2019
205 630
5 717
103 163
67

2018
207 333
22 821
89 400
75

2017
196 057
37 429
88 860
55

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper not 3

Förändring av eget kapital (Tkr)
Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt

6 300

828 864

4 033

839 197

4 033

-4 033
4 369
4 369

0
4 369
843 565

6 300

832 897

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst
disponeras så att
i ny räkning överföres

832 896 768
4 368 557
837 265 325
837 265 325
837 265 325

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

184 069
184 069

179 862
179 862

-126
-148 230
-32 253
-3 461
0
-184 070
-2

-2 764
-145 824
-25 871
-915
-1 812
-177 187
2 676

Resultat efter finansiella poster

5 992
-468
5 524
5 522

4 266
-1 594
2 672
5 348

Resultat före skatt

5 522

5 348

-1 153
4 369

-1 315
4 033

Resultaträkning

Not

Tkr

1

Nettoomsättning

2, 4

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

4
5, 6
7
8

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

9
10
11

12
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Not

2021-12-31

2020-12-31

1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

13

17 378
17 378

7 437
7 437

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag

14
15

763 164
204 069
967 233
984 611

763 164
126 454
889 618
897 055

446
446

0
0

30 625
3 942
6 544
41 111

19 807
3 706
2 450
25 963

21 501
63 058

15 871
41 834

1 047 669

938 889

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

16
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Not

2021-12-31

2020-12-31

6 300
6 300

6 300
6 300

832 897
4 369
837 266
843 566

828 864
4 033
832 897
839 197

0
0

1 333
1 333

1 860
141 399
6 586
48 998
5 260
204 103

302
58 759
4 909
28 641
5 748
98 359

1 047 669

938 889

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital

17

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

18

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

4 369
1 217 488
-75 312

5 348
-113 001
4 204 380

1 146 545

4 096 727

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-446
-20 366 089
104 597 605
85 377 615

0
-6 120 636
53 072 200
51 048 291

Investeringsverksamheten
Förändring av långfristiga fordringar
Förvärv av andelar i dotterföretag
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0
0
-13 401 841
-77 615 000
-91 016 841

-62 250 971
-763 164 014
-8 055 802
0
0
-833 470 787

Finansieringsverksamheten
Nettolån till koncernföretag
Amortering av lån
Erhållna aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0
-1 332 823
0
-1 332 823

1 332 823
0
764 210 672
765 543 495

Årets kassaflöde

-6 972 049

-16 879 001

15 871
-6 956 178

13 588 872
-3 290 129

Kassaflödesanalys
Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

Not
1

19

16
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

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

Immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Goodwill

20 procent

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänforliga till förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilket ingår i obeskattade reserver.
Inventarier, verktyg och installationer

20 procent

Finansiella instrument
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.
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgangar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om det inte
går att beräkna en enskild tillgångs återvinningsvärde beräknas återvinningsvärdet för hela den
kassagenererande enhet som tillgången hör till.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
diskonteringsranta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars
tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.
En nedskrivning av goodwill återförs endast om nedskrivningen föranleddes av en särskild extern
omständighet av ovanlig karaktär som inte förväntas upprepas och senare händelser har inträffat som
upphäver verkningarna av denna omständighet.

Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Leasegivare
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive första förhöjd hyra men exklusive utgifter
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som intakt linjärt över leasingperioden.
Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

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.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort fran balansräkningen när den avtalsenliga rätten till
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
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förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen har fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärdet med
avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsattningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Värdering av finansiella skulder
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt
hänförliga till upptagande av lån har korrigerat Iånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt
effektivräntemetoden.
Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
Ersättning till anställda efter avslutad anställning
Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försakringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till
nuvarande och tidigare anställda. Företaget har i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att
bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från
förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till ett
annat företag.
Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna
kostnadsförs i resultaträkningen.
I de fall pensionsförpliktelser har tryggats genom överföring av medel till en pensionsstiftelse redovisas
en avsättning i de fall stiftelsens förmögenhet värderad till marknadsvärde understiger förpliktelsen. I de
fall stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång.
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I de fall förmånsbestämda pensionsplaner finansieras i egen regi redovisas pensionsskulden till det
belopp som erhålls från den angives namn på oberoende företag som lämnat uppgiften.
I de fall pensionsförpliktelserna är uteslutande beroende av värdet på en ägd tillgång redovisas
pensionsförpliktelsen som en avsättning motsvarande tillgångens redovisade värde.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den
normala tidpunkten för anställningens upphörande, eller lämna ersättningar vid uppsägning genom
erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång. Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när
företaget har en detaljerad plan for uppsägningen och inte har någon realistisk möjlighet att annullera
planen.

Koncernuppgifter
ABAX Sweden AB ägs till 100 % av ABAX AS org nr 993098736 som i sin tur ägs av ABAX Group
AS. ABAX-koncernen. kallad ABAX Group, är verksam i total åtta lander. ABAX Sweden AB driver
den svenska verksamheten i ABAX Group och äger i sin 100% av Automile Holding AB org nr
559267-3403 med helägt dotterbolaget Automile AB org nr 556775-5698. Övriga bolag i ABAX Group
är ABAX Denmark AS, ABAX Finland Oy, ABAX Poland Sp.zo.o, ABAX Technology AS, ABAX
Netherlands BV, ABAX Performance AS, ABAX UK Ltd, ABAX China Ltd, Fleetfinder ApS, RAM
Track&Trace BV och RAM Mobilde Data BVBA. ABAX Sweden AB har sitt säte i Västerås Sverige,
och ABAX AS har sitt säte i Larvik, Norge.
Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 2§
upprättas ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget ABAX AS,
organisationsnummer 993098736 med säte i Larvik Norge upprättar
koncernredovisning.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härror från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
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baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden och
eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas,
med avdrag för rabatter.
Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:
De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
företaget.
- lnkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
Företaget har överfort de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas ägande till
köparen.
- Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas
med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
- De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Tjänsteuppdrag - löpande räkning
Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material
levereras eller förbrukas.

Tjänsteuppdrag - fast pris
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad
med utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (successiv vinstavräkning).
Färdigställandegraden beräknas som bedömt värde av respektive moment i uppdragsleveransen.
Om tillämpligt.
En befarad förlust redovisas som kostnad eftersom det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna
kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Bolagets försäljning av elektroniska körjournaler består av olika moment. Huvudmomenten är
installation och elektronisk löpande kommunikation. Intäktsföring sker baserat på det bedömda värdet av
respektive moment. Bedömningar baseras på analys av marknadsdata och bolagets leveranskostnader.

Not 3 Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 79,4 % (79,4%) av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Not 4 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i
koncernen
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i
koncernen

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

92,50 %

91,00 %

0,00 %

0,00 %

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

0
297
297

117
78
195

Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Revisionsuppdrag KPMG
Revisionsuppdrag PwC

Not 6 Operationell leasing - leasetagare
Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 4 414 tkr (4 328 tkr).

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

4 183
12 390
0
16 573

4 181
10 798
0
14 979
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Not 7 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

12
17
29

13
20
33

0
16 425
16 425

977
18 097
19 074

1 041
6 201
7 242

1 350
6 108
7 458

23 667

26 532

Av företagets pensionskostnader avser 0 kr (f.å 189 144 kr) företagets VD och styrelse
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Andel män bland övriga ledande befattningshavare

0%
100 %
0%
100 %

0%
100 %
0%
100 %

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

0
0
0

219
1 594
1 813

Not 8 Övriga rörelsekostnader

Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär
Beräknad förlust på upparbetat ej fakturerat
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Not 9 Betalda räntor och erhållen ränta
2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

5 992
-468
5 524

4 266
-1 594
2 672

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

239
5 615
138
5 992

247
3 872
148
4 267

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

0
2
465
467

19
37
1 538
1 594

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

-1 153
-1 153

-1 315
-1 315

Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not 10 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Valutakursvinster
Ränteintäkter koncernföretag
Ränteintäkter övriga

Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, koncernföretag
Räntekostnader, övriga
Valutakursförluster

Not 12 Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat
Aktuell skattekostnad
Totalt redovisad skatt
Avstämning av effektiv skatt
Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Redovisad effektiv skatt

20,60
20,75

2021-01-01
-2021-12-31
Belopp
4 369
-1 138
-16
-1 153

Procent
21,40
24,59

2020-01-01
-2020-12-31
Belopp
5 348
-1 144
-170
-1 315
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Not 13 Inventarier, verktyg och installationer
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Omföring IB/UB föregående år
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 751
12 571
831
22 153

695
8 056

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 314
-3 461
-4 775

-399
-915
-1 314

Utgående redovisat värde

17 378

7 437

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

763 164
763 164

0
763 164
763 164

Utgående redovisat värde

763 164

763 164

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

126 454
77 615
204 069

64 203
62 251
126 454

Utgående redovisat värde

204 069

126 454

2021-12-31

2020-12-31

21 501
21 501

15 871
15 871

8 751

Not 14 Andelar i koncernföretag

Not 15 Fordringar hos koncernföretag

Not 16 Likvida medel
Likvida medel
Banktillgodohavanden
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Not 17 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal Aktier

Antal aktier

Kvotvärde

6 750 000
6 750 000

0,93

Not 18 Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 4 368 556 kr, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning

2021-12-31

2020-12-31

837 273
837 273

832 897
832 897

2021-12-31

2020-12-31

3 461
0
3 461

915
782
1 697

2021-12-31

2020-12-31

5 000
5 000

5 000
5 000

1 026 646
1 026 646

962 652
962 652

Not 19 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Avskrivningar
Avsatt kundförlust

Not 20 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
För skulder till kreditinstitut:
Företagsinteckningar
För övriga långfristiga skulder:
Borgensåtagande

Borgensåtagandet är lämnat för moderföretagets skuld. Borgensåtagandet är obegränsat och uppgick till
ovan belopp av moderbolagets skuld per balansdagen.

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i ABAX Sweden AB, org.nr 556827-3600

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ABAX Sweden AB för år 2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av ABAX Sweden ABs finansiella ställning per den 31 december 2021 och
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för ABAX Sweden AB.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
ABAX Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets 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 avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina 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.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

•

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
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•

skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag
inte längre kan fortsätta verksamheten.

•

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för ABAX
Sweden AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till ABAX Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 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 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.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 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.
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Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Stockholm den 27 april 2022
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