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VD har ordet

Pehr-Johan Fager

VD Zoomability Int AB

Givetvis har Zoomability drabbats av coronapandemin, men vi klarade oss ändå ganska bra 2020 då

vi ökat vår försäljning mot 2019 med 20 % och minskat förlusterna med 11,5 %. 

De flesta av våra distributörer har dock haft problem med att fysiskt kunna träffa potentiella kunder

och låta dem testa en Zoom Uphill. Det är en viktig del i köppro-cessen då inte så många köper en så

pass exklusiv produkt endast genom att läsa om den eller se den på en video. Visst det väcker

intresse, men en Zoom ska upplevas, och det gör man givetvis endast genom att själv sitta i

förarstolen. Försäljningen hade säkerligen varit ännu bättre om vi sluppit coronan. 

Det har i alla händelser skett en hel del positiva saker för Zoomability under året. Vi har på många sätt stärkt vår

position på marknaden och bäddat för vår tillväxt. De två viktigaste sakerna har varit att flytta hopmonteringen från

Ferex i Byske, norr om Skellefteå, till Inission i Västerås, samt att vi utvecklat vårt distributörnätverk i Europa. 

Vad flytten beträffar så är närheten till hopmonteringen viktig för oss då det både sänker transportkostnaderna och

underlättar kontroll och styrning av verksamheten. Vi kan också enklare fortsätta pressa produktions-kostnaden och

göra tester och eventuella modifieringar som efterfrågas av en del kunder.

Vad gäller distributörsnätverket så har Tyskland och UK fått nya hungriga distributörer. Likaså i Finland och Danmark

där vi inte haft några tidigare. Vi är nu representerade i alla nordiska länder förutom på Island. Med våra andra

distributörer i Italien, Nederländerna, Frankrike, Luxemburg och Norge har vi en bra bas att stå på i Europa. Detta

tillsammans med Australien och Nya Zeeland som också är viktiga marknader för oss. Vi har nu i februari också

kontrakterat en distributör i Tjeckien och vi har några andra som snart kan vara på plats.

Vår största marknad är dock USA där McCabe Outdoor Mobility med Zoom-USA hade en bra inledning på året.

Tyvärr såg vi en avmattning under Q4, mycket beroende på att coronan slog till där igen, men nu ännu hårdare, som i

många andra länder. I princip alla mässor och evenemang de haft för avsikt att delta i under året har också varit

inställda. Men nu under 2021 kommer säkerligen massvaccineringarna göra att restriktionerna lättar så man kan

återuppta sin verksamhet i full skala. Ett steg i detta var att de deltog med Zoomen på ”Vietnam and all Veterans

Reunion” i Florida 11-18 april. Intresset för Zoomen var mycket stort och det var ett 20-tal veteraner som fyllde i

ansöka om att få en Zoom via någon av de välgörenhetsfonder som finns. 

Inställda mässor och utställningar under 2020 har för övrigt varit ett faktum på alla våra marknader. Med det i åtanke

är vår ökade försäljning 2020 än mer anmärkningsvärd. Men några Zoomar har faktiskt sålts via Living Spinal i USA,

så visst går det att sälja via webben också. De kommer för övrigt att satsa ännu hårdare på att marknadsföra Zoomen

under 2021. Till det kommer att vi nu också sedan januari 2021 erbjuder Zoomar via Top Mobility – USAs största site

för mobilitetsprodukter. 

När det gäller Sverige så uppnådde vi en milstolpe i slutet av 2020 då vi fick klart med Region Stockholm att Zoom

Uphill får ingå i sortimentet av produkter under ”fritt val”. Det betyder att man själv som funktionshindrad kan få ett

visst bidrag till att köpa en Zoom motsvarande ca 20 % av kostnaden. Vi kommer nu att under 2021 bearbeta alla

Sveriges övriga regioner för att försöka få Zoomen upphandlad. En är redan klar då vi i januari i år blev antagna som

en av leverantörerna av elrullstolar till Region Kalmar.

Vi ser av flera anledningar med tillförsikt på 2021. Förutom det ovan nämnda så fortsätter arbetet kring det JV i Kina

vi diskuterat sedan slutet av 2020. Om detta går igenom är tanken att vi ska kunna börja producera och

marknadsföra Zoomar för den kinesiska marknaden. Detta förmodligen tidigast kring årsskiftet. Vi räknar också med

att ”Zoom-Stick” ska kunna presentera i slutet av 2021, dvs den med joystick-styrning försedda Zoomen anpassad för

personer som är för svaga i överkroppen för att köra en Zoom-Uphill. 

Under de två sista veckorna i augusti i år räknar vi med ett viktigt kapitaltillskott då teckningsoptionerna i TO1 ska

lösas in. Maximalt kan de ge 18,3 MSEK från våra aktieägare. Det är viktigt för vår framtida expansion att vi får in så

mycket som möjligt av det beloppet. Om det helt skulle utebli, vilket jag ser som ytterst osannolikt, får vi se oss om

efter andra finansieringsmöjligheter då det annars blir svårt att genomföra den expansionsplan som styrelsen arbetar

efter. 

Ja, nu har vi lagt 2020 bakom oss och ser det tack och lov bara som en lättare förkylning för Zoomability. Även om

starten på 2021 har gått i coronans tecken med lite lägre försäljning än vi räknat med så ser vi med stor tillförsikt på

det andra halvåret. Totalt räknar med att 2021 ska bli ett år då vi med återställda krafter ska kunna utveckla

verksamheten så att fler får möjlighet att bli ”A Free Mind In Motion”.
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Förvaltningsberättelse Zoomability Int AB 

Affärside

Vision

Verksamheten

Marknad och positionering

Utveckling av resultat och ställning
Januari - december 2020 (2019)

•                         Nettoomsättningen för perioden var 5.094 tkr (4.246 tkr)

•                         Rörelseresultat (EBIT) för perioden –5.750 tkr (- 6.494 tkr)

•                         Avskrivningar 2.000 tkr (2.000 tkr)

•                         Balansomslutning 11.220 tkr (12.486 tkr)

•                         Soliditeten uppgick till 65 % (65 %)

•                         Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden var -3.138 tkr (-7.290 tkr)

•                         Resultat per aktie -2,34 kr/aktie (-3,25 kr/aktie)

Styrelsen och verkställande direktören för Zoomability Int AB, 559088-0240, med säte i Stockholm, får härmed avge

årsredovisning för 2020.

Zoomability utvecklar och tillhandahåller fordon som ger rörelsefrihet och körglädje till människor som upplever hinder

i sin dagliga tillvaro.

Den primära målgruppen är personer, både yngre och äldre, som har svårt att gå. Det är personer med medfödda

skador eller personer som delvis eller helt förlorat sin rörelsefrihet via olyckor eller sjukdom. En sådan stor målgrupp

är personer med ryggmärgsskador, av vilka det bara i USA finns över 1 miljon och i Sverige ca 6 000. En annan är

personer med MS eller andra degenerativa muskelsjukdomar med ca 20 000 bara i Sverige. En tredje stor målgrupp

är personer som varit tvungna att amputera nedre extremiteter vid krigsskada, olyckor eller sjukdom. I Sverige

genomförs ca 2 000 benamputationer per år och i USA finns mer än 2,5 miljoner skadade krigsveteraner.

Enligt ”Allied Marker Research” var världsmarknaden för elrullstolar 2,9 miljarder dollar 2019 och beräknas växa till

5,8 miljarder dollar 2027. Mellan 2021 - 2027 beräknas ökningstakten vara 9,7 % per år. med 9,7 % till. 

Varumärket positioneras som en rörelse som ger frihet till människor. En frihet som begränsats beroende på den

funktionsnedsättning man har. Man ska både kunna ta sig fram i naturen och i urban miljö på ett sätt som utstrålar

självkänsla och attityd.

Med den unika Zoom Uphill® och dess patent har vi ambitionen att bli en betydande spelare på marknaden för

eldrivna fyrhjulingar. Till en början för personer med funktionsnedsättningar, men i framtiden också för gemene man

som vill ett kompakt, säkert och lättmanövrerat elfordon som komplement till andra transportmedel.

Bolagets vision är att skapa rörelsefrihet för alla, överallt  -  A FREE MIND IN MOTION.

Zoomability Int AB, som är listat på Spotlight Stock Market, består av helägda dotterbolaget Zoomability AB, där

verksamheten bedriv, som i sin tur har det helägda bolaget Zoomability Inc i USA. Bolaget utvecklar, producerat och

säljer Zoom Uphill® runt om i världen - en fyrhjulsdriven elrullstol som kan ta sig fram både på och vid sidan av

vägen.  

3  (21)  



Zoomability Int AB (publ)

559088-0240

Finansiella händelser

Övriga händelser under räkenskapsåret 
•                         Zoomability avtalar med destinations Lofsdalen att hjälpa till med att utveckla nya leder som är 

                    Zoom-anpassade. (februari)

•                         Inställt deltagande i Cykelmässan pga coronapandemin. (mars)

•                         NAV i Norge beviljade för första gången att bekosta en Zoom Uphill®.(juni)

•                         Första ordern från web-siten Livning Spinal i USA. (juni)

•                         Nya distributörer Elchtec by Volaris Gmbh kontrakterad i Tyskland (juli)

•                         Avtal med Inission AB i Västerås kring hopmonteringen av Zoom Uphill (september)

•                         Distributörer i kontrakterade i Danmark (MdriveSolution AS), UK (Distribe Ltd) och Finland (Oy Handitec Ab). (december)

•                         Start av utveckling av Zoom med joystick av vår samarbetspartner i Finland, Handitec. (december)

•                         Zoom Uphill blev godkänd av Region Stockholm att ingå i ”fritt val”, dvs ett bidrag på 26.760 kr vid köpa av en 

                    Zoom Uphill. (december)

•                         Zoom Uphill blir klassad som elrullstol med manuell styrning ISO 12.23.03. (december)

•                         Upplägg för ett JV i Kina presenterades och ska försöka genomföras. (december)

Händelser efter årets utgång
•                        Arbetet med vår dokumentation och processer som krävs för att registrera Zoom Uphill enligt det nya EU direktivet 

                    för medicintekniska produkter, MDR: 2017/745C, som börjar gälla i maj 2021 färdigställdes, och ”Declaration of Conformity” 

                    skickades in till Läkemedelsverket. (januari)

•                         Zoomability har blev upphandlade som leverantör till Region Kalmar. (januari)

•                         En ny distributör Flexithrone s.r.o blev kontrakterad i Tjeckien. (februari)

•                         En distributör, Gloor Rehabilitation & Co AG blev kontrakterad i Schweiz. (mars)

•                         Utvecklingen av Zoom med joystick har fortgått enligt plan

•                         Diskussioner kring start av ett JV i Kina har fortgått enligt plan

•                         Zoomability tog i maj två brygglån från de större ägarna i bolaget som också finns representerade i styrelsen. 

                    Ett på 500 tkr med löptid fram till inlösen av TO1 den 31 augusti 2021 och ett på 250 tkr med löptid till 30 september 2021.

                    Anledningen var att säkra rörelsekapital för att kunna köpa in insatsvaror till produktionen efter sommaren då bolaget fått 

                    in en större order på 24st Zoom Uphill från USA.

•                         Lånet som dotterbolaget Zoomability AB på 500 tkr från Almi har förlängts till slutet av oktober 2021.

Ägarstuktur

Kapital % Röster %

Ted Tigerschiöld 19,84 19,84 

Övriga dryga 2000 ägare 80,16 80,16 

Zoomability Int AB är listat på Spotlight Stock Market med INSIN-kod SE0012740074. Per den 31 december 2020 var

de största ägarna med mer än 10 % av aktierna enligt nedan. 

Den 15 juni tog Zoomability Int AB ett lån på 500 tkr från närstående med löptid på 12 månader. Lånet kan dock

förlängas. 

Den 16 juni tog dotterbolaget Zoomability AB ett lån på 500 tkr från Almi. 

Samtidigt fattas beslut om en emission av 2.288.959 teckningsoptioner i ett optionsprogram benämnt TO1.

Teckningsoptionerna emitterades till samtliga aktieägare respektive till de nya investerarna. Emissionen till befintliga

aktieägare innebar att två (2) befintliga aktier gav rätt att erhålla en (1) teckningsoption vederlagsfritt, och övriga

teckningsoptioner tillföll de nya investerarna. Det innebar att befintliga aktieägare erhöll 1.047.580 teckningsoptioner,

motsvarande 45,8 %, och Investerarna erhöll 1.241.379 teckningsoptioner, eller 54,2  %.  

Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Zoom). 

Optionsprogrammet (TO1) har 12 månaders löptid och en utnyttjandeperiod som infaller under 12-månadsperiodens

sista 14 kalenderdagar. Teckningskursen uppgår till 8,00 kronor. Om Teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut erhåller

Zoom således totalt 18,311.684 kronor från optionsinlösen. 

På styrelsemöte 24 augusti 2020 beslöt styrelsen, med stöd av bemyndigande lämnat vid årsstämma, om en

nyemission av 689.655 nya aktier till en teckningskurs på 7,25 kronor per aktie. Den riktade sig till 6 nya investerare

och tillförde bolaget 4.999.998 kr före emissionskostnader och 4.691.287 kr efter emissionskostander.

En nedskrivning av dotterbolaget Zoomability AB görs på 8 650 000 sek. 
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Resultatdisposition
Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna och att förlusten balanserar i ny räkning.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Flerårsöversikt koncernen 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 5 093 563 4 246 633 6 118 416 3 735 752

Rörelseresultat -5 749 782 -6 493 667 -2 372 882 -2 460 342

Balansomslutning 11 220 031 12 486 309 12 811 802 4 764 525

Soliditet (%) 65% 65% 26% 37%

Flerårsöversikt Moderföretaget 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 780 000 780 000 955 000 0

Rörelseresultat -1 253 973 -1 114 469 -151 152 -504 385

Balansomslutning 11 295 197 15 925 301 8 445 395 6 852 477

Soliditet (%) 91% 97% 65% 85%

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel

Överkursfond 10 071 435

Balanserat resultat 1 750 578

Årets resultat -9 904 578

1 917 435

disponeras så att

i ny räkning överföres 1 917 435

1 917 435
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Koncernens resultaträkning

Not

2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

Nettoomsättning 5 093 563 4 246 633

Övriga rörelseintäkter 106 138 27 165

5 199 701 4 273 798

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -3 245 997 -3 292 648

Övriga externa kostnader 2 -2 520 446 -2 763 407

Personalkostnader 3 -3 122 647 -2 673 153

Avskrivningar och nedskrivningar (samt återföring)

av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 000 000 -2 000 000

Övriga rörelsekostnader -60 393 -38 257

-10 949 483 -10 767 465

Rörelseresultat 4 -5 749 782 -6 493 667

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 286 508 61 946

Räntekostnader och liknande resultatposter -1 052 218 -317 355

-765 710 -255 409

Resultat efter finansiella poster -6 515 492 -6 749 076

Skatt på årets resultat 5 0 -1 890

Årets resultat -6 515 492 -6 750 966

Hänförligt till

     Moderföretagets aktieägare -6 515 492 -6 750 966
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Koncernens balansräkning

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken

samt liknande rättigheter 6 5 650 000 7 650 000

5 650 000 7 650 000

Summa anläggningstillgångar 5 650 000 7 650 000

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 2 202 616 2 957 629

2 202 616 2 957 629

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 822 095 394 015

Förskott till leverantör 0 47 057

Aktuella skattefordringar 23 914 23 914

Övriga fordringar 167 595 517 876

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 211 932 168 201

1 225 536 1 151 063

Kassa och bank 2 141 879 727 617

Summa omsättningstillgångar 5 570 031 4 836 309

SUMMA TILLGÅNGAR 11 220 031 12 486 309
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Koncernens balansräkning

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Aktiekapital 8 354 448 6 225 585

Uppskrivningsfond 4 383 000 5 955 000

Övrigt tillskjutet kapital 27 694 644 25 067 122

Annat eget kapital inklusive årets resultat -33 107 338 -29 161 574

7 324 754 8 086 133

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld 1 267 000 1 695 000

1 267 000 1 695 000

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 9 587 083 726 150

587 083 726 150

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 511 099 1 164 127

Övriga skulder 809 970 183 121

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 720 125 631 778

2 041 194 1 979 026

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 220 031 12 486 309
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Rapport över förändringar i koncernens egna kapital Övrigt Annat eget 

Uppskrivnings- tillskjutet kapitel inkl.

Aktiekapital Aktiekapital fond       kapital årets resultat Totalt

Ingående balans 2019-01-01 0 563 175 7 527 000 19 623 209 -24 370 365 3 343 019

Nyemission 0 5 662 410 0 5 443 913 0 11 106 323

Uppskrivningsfond 0 0 -1 572 000 0 2 000 000 428 000

Kursdifferenser 0 0 0 0 -40 243 -40 243

Årets resultat 0 0 0 0 -6 750 966 -6 750 966

Utgående balans 2019-12-31 0 6 225 585 5 955 000 25 067 122 -29 161 574 8 086 133

Nyemission 0 2 128 863 0 2 627 522 0 4 756 385

Uppskrivningsfond 0 0 -1 572 000 0 2 000 000 428 000

Kursdifferenser 0 0 0 0 569 728 569 728

Årets resultat 0 0 0 0 -6 515 492 -6 515 492

Utgående balans 2020-12-31 0 8 354 448 4 383 000 27 694 644 -33 107 338 7 324 754
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Koncernens kassaflödesanalys

2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -6 515 492 -6 749 076

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 2 591 490 1 986 300

-3 924 002 -4 762 776

Betald inkomstskatt 0 -1 890

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -3 924 002 -4 764 666

Förändring av varulager 755 013 -1 314 590

Förändring av rörelsefordringar -74 473 207 181

Förändring av rörelseskulder -394 496 -1 417 888

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 637 958 -7 289 963

Finansieringsverksamheten

Nyemission 4 691 287 8 134 676

Förändring checkräkning -639 067 -271 598

Förändring lån 1 000 000 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 052 220 7 863 078

Årets kassaflöde 1 414 262 573 115

Likvida medel vid årets början 727 617 154 502

Likvida medel vid årets slut 2 141 879 727 617
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Moderföretagets resultaträkning

Not

2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

Nettoomsättning 780 000 780 000

780 000 780 000

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 -1 055 100 -1 072 816

Personalkostnader 3 -978 873 -821 653

-2 033 973 -1 894 469

Rörelseresultat 4 -1 253 973 -1 114 469

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från andelar i koncernföretag -8 650 000 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -605 -85 902

-8 650 605 -85 902

Resultat efter finansiella poster -9 904 578 -1 200 371

Skatt på årets resultat 5 0 0

Årets resultat -9 904 578 -1 200 371
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Moderföretagets balansräkning

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7,8 5 682 547 5 682 547

Summa anläggningstillgångar 5 682 547 5 682 547

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag 3 472 379 9 268 091

Övriga fordringar 26 931 237 536

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 168 384 126 089

3 667 694 9 631 716

Kassa och bank 1 944 956 611 038

Summa omsättningstillgångar 5 612 650 10 242 754

SUMMA TILLGÅNGAR 11 295 197 15 925 301

Moderföretagets balansräkning

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 8 354 448 6 225 585

8 354 448 6 225 585

Fritt eget kapital

Överkursfond 10 071 435 7 443 913

Balanserat resultat 1 750 578 2 950 950

Årets resultat -9 904 578 -1 200 371

1 917 435 9 194 492

10 271 883 15 420 077

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 112 713 82 425

Övriga skulder 523 616 24 577

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 386 985 398 222

1 023 314 505 224

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 295 197 15 925 301
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Rapport över förändringar i moderföretagets egna kapital

Aktie- Aktie- Överkurs- Balanserat Årets Totalt

kapital kapital fond resultat resultat

Ingående balans 2019-01-01 0 563 175 2 000 000 3 243 050 -292 100 5 514 125

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -292 100 292 100 0

Nyemission 0 5 662 410 5 443 913 0 0 11 106 323

Årets resultat 0 0 0 0 -1 200 371 -1 200 371

Utgående balans 2019-12-31 0 6 225 585 7 443 913 2 950 950 -1 200 371 15 420 077

Omföring resultat föregående år 0 0 0 -1 200 371 1 200 371 0

Nyemission 0 2 128 863 2 627 522 0 0 4 756 385

Årets resultat 0 0 0 0 -9 904 578 -9 904 578

Utgående balans 2020-12-31 0 8 354 448 10 071 435 1 750 578 -9 904 578 10 271 883
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Moderföretagets kassaflödesanalys

2020-01-01

-2020-12-31

2019-01-01

-2019-12-31

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -9 904 578 -1 200 371

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

     Avskrivningar och nedskrivningar 8 650 000 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 254 578 -1 200 371

före förändringar av rörelsekapital

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar -2 685 978 -6 934 005

Förändring av rörelseskulder 583 187 545 602

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 357 369 -7 588 774

Finansieringsverksamheten

Nyemission 4 691 287 8 134 676

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 4 691 287 8 134 676

Årets kassaflöde 1 333 918 545 902

Likvida medel vid årets början 611 038 65 136

Likvida medel vid årets slut 1 944 956 611 038
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Noter 

Not 1  Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernredovisning

Alla dotterföretag har balansdag den 31 december och tillämpar Moderföretagets värderingsprinciper.

Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK som också är Moderföretagets redovisningsvaluta. 

Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering, inklusive orealiserde vinster och förluster på

transaktioner mellan koncernföretagen.

Omräkning av utlandsverksamheter

Intäktsredovisning

Ersättning till anställda

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och bonus. 

Leasing

Samtliga leasingavgifter avseende finansiella och operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

(K3):

Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen

tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget.

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till

nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid konsolidering omräknas tillgångar och skulder, inklusive goodwill och andra koncernmässiga över- och undervärden, till SEK enligt

balansdagens kurs. Intäkter och kostnader omräknas till SEK enligt en genomsnittlig kurs under rapportperioden vilket utgör en

approximation av transaktionskursen. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utlandsverksamheten redovisas i eget

kapital.

Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska

fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med

ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

I koncernredovisningen faller koncernföretagens bokslutsdispositioner bort och ingår i det redovisade resultatet efter avdrag för

uppskjuten skatt. Detta innebär att koncernföretagens obeskattade reserver i koncernens balansräkning fördelas mellan uppskjuten

skatteskuld och eget kapital.

I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretgs verksamheter fram till och med den 31 december

2020. Dotterföretag är alla företag i vilka koncernen ha r rätten att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att

erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar bestämmande inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Även

företag för särskilt ändamål konsolideras om Moderföretaget har ett bestämmande inflytande, oavsett om det finns en ägarandel eller

inte.
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Anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Patent, Licenser, varumärken

samt liknande rättigheter 5 år

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

därefter återförs i takt med avskrivningarna.

Prövning nedskrivningsbehov av immateriella anläggningstillgångar

Varulager

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Uppskjuten skatt

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och

eventuella nedskrivningar.

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med

nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräknade försäljningspris, minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden

innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker

linjärt över den förväntade nyttjandeperioden.

Företaget tillämpar den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. Metoden innebär

att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och skrivs av under tillgångens

beräknade nyttjandeperiod.

För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagenererande enhet baserat på

förväntade framtida kassaflöde och med användning av en lämplig ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i

antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig diskonteringsränta.

Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas i resultaträkningen utom då en underliggande

transaktion redovisas i eget kapital varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. 

Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskpasår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och

skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapår till följd av tidiagre transaktioner eller

händelser. Uppskjuten skatt beräknas med hjälp av balansräkningsmetoden på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnader mellan

de redovisade värdena för tillgångar och skulder och deras skattemässiga värden samt skattemässiga underskott.

Företaget omvärderade sitt innehav av patent  och en uppskrivning skedde 2018 till marknadsvärdet.

Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade

värde. Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs

en nedskrivning som kostnadsförs. En internt upparbetat immateriell anläggningstillgång som ännu inte är färdig att användas eller

säljas per balansdagen nedskrivningsprövas allitd. Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande enhet är det högsta av

verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i

kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp med i allt väsentligt oberoende

inbetalningar.  

Därefter har ingen ytterligare omvärdering skett och värdet skrivs av över fem år. Avsättning för skatt skedde vid uppskrivningen och

som
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Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar, skulder och avsättningar

Likvida medel

Eget kapital 

Eget kapital i koncernen består av följande poster

Aktiekapital  som representerar det nominella värdet för emitterande och registrerade aktier.

Uppskattningar och bedömningar

Bedömning av osäkra fordringar

Nedskrivningar

Osäkerhet i uppskatttningen

Nedskrivningar

Nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar 

Varulager

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.

För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller kassagenererande enhet baserat på

förväntade framtida kassaflöde och med användning av en lämplig rnta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i

antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig diskonteringsränta. 

Per varje balansdag görs en genomgång av gällande bedömningar av nyttjandeperioder för avskrivningsbara tillgångar. 

Per varje balansdag görs en beräkning av nettoförsäljningsvärdet för varulagret varmed de mest tillförlitliga uppgifter som finns

tillgängliga beaktas. Det famtida försäljningsvärdet kan påverkas av framtida teknologi och andra marknadsdrivna förändringar som

kan minska framtida försäljningspriser. 

Även omräkningsreserver ingår, vilket innehåller omräkningsdifferenser från omräkning av finansiella rapporter för koncernens

utlandsverksamhet till SEK.

Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut, och andra kortfristiga, likvida

placeringar som lätt kan omvandlas till känt belopp och som är utsatta för obetydlig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har

en löptid på maximalt tre månader. 

Uppskrivningsfond som är ett resultat av att stärka bolagets balansräkning genom att ta upp värdet av bolagets patent som

immateriell tillgång med 10 MSEK. Fonden minskas årligen med avskrivningen på det uppskrivna beloppet. 

När finansiella rapporter upprättas måste syrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och

värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar,

avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där sådana uppskattningar och bedömningar kan ha stor betydelse för

koncernen, och som därmed kan påverka resultat- och balansräkningarna i framtiden, beskivs nedan. 

Per varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs för varje finansiell tillgång eller

grupp av finansiella tillgångar som tillhör värderingskategorierna Investeringar som hålls till förfall eller lånefordringar och

kundfordringar (båda dessa värderas till upplupet anskaffningsvärde). 

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp varmed de

beräknas bli reglerade. Övriga skulder och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar

redovisas till anskaffningsvärde om inget annat anges ovan.

Övrigt tillskjutet kapital som innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemission av aktiekapital. Eventuella transaktionskostnader

som sammanhänger med nyemission av aktier dras från överkursen. 

Annat eget kapital inklusive årets resultat som inkluderar alla balanserade vinster/förluster och aktierelaterade ersättningar för

innevarande och tidigare perioder samt förvärv av egna aktier. Här ingår också reserver för finansiella tillgångar tillgängliga för

försäljning och kassaflödessäkringar som innehåller vinster och förluster relaterade till dessa typer av finansiella instrument. 

Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till koncernen. Därmed görs en detaljerad och objektiv genomgång av

alla utestående belopp på balansdagen. 

17  (21)  



Zoomability Int AB (publ)

559088-0240

Not 2  Arvode till revisorer

               Koncernen                      Moderföretaget

2020 2019 2020 2019

Grant Thornton 

Revisionsuppdraget 264 220 348 117 140 197 240 902

264 220 348 117 140 197 240 902

Not 3  Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda

Antal

anställda

Varav

män

Antal

anställda

Varav

män

Moderföretaget 1 100% 1 100%

Dotterföretag 3 67% 3 67%

Totalt koncernen 4 75% 4 75%

Löner och andra ersättningar

2020 2019 2020 2019

Styrelse och VD 882 326 781 690 882 326 716 690

Övriga anställda 1 707 744 1 491 181 0 0

2 590 070 2 272 871 882 326 716 690

Sociala kostnader

Övriga sociala kostnader 338 089 294 291 96 547 104 964

338 089 294 291 96 547 104 964

Könsfördelning bland ledande befattningshavare

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Andel kvinnor i styrelsen 0% 0% 0% 0%

Andel män i styrelsen 100% 100% 100% 100%

Andel kvinnor bland övriga ledande

befattningshavare 0% 0% 0% 0%

Andel män bland övriga ledande

befattningshavare 100% 100% 100% 100%

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Not 4  Inköp och försäljning mellan koncernföretag

 2020 2019

Andel av årets totala inköp som skett från andra företag inom

koncernen 0 0

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 

inom koncernen 780 000 780 000

Not 5  Skatt på årets resultat

2020 2019 2020 2019

Aktuell skatt 0 -1 890 0 0

Redovisad skatt 0 -1 890 0 0

Nominell skattesats för svenska aktiebolag utgör för år 2020 och 2019 21,4 %.

Koncernen Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

2020 2019
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Not 6  Koncessioner, patent, licenser , varumärken och liknande rättigheter

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 000 000 10 000 000 0 0

Årets anskaffningar 0 0 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0

Utgående ackumulerade 10 000 000 10 000 000 0 0

anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar -2 350 000 -350 000 0 0

Återförda avskrivningar 0 0 0 0

Årets avskrivningar -2 000 000 -2 000 000 0 0

Utgående ackumulerade -4 350 000 -2 350 000 0 0

avskrivningar

Utgående redovisat värde 5 650 000 7 650 000 0 0

Not 7  Andelar i koncernföretag

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 10 682 547 8 232 547

Aktieägartillskott 8 650 000 2 450 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 332 547 10 682 547

Ingående nedskrivningar -5 000 000 -5 000 000

Årets nedskrivningar -8 650 000 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -13 650 000 -5 000 000

Utgående redovisat värde 5 682 547 5 682 547

Not 8  Specifikation av andelar i  koncernföretag

Kapital- Rösträtts- Antal Bokfört

andel andel

Antal

andelar värde

Zoomability AB 100% 100% 190 911 5 682 547

5 682 547

Org.nr. Säte

Zoomability AB 556850-2206 Stockholm

Zoomability Inc 36-4791217 Delaware, USA

Not 9  Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Förfaller mellan 2 och 5 år efter

balansdagen

Skulder till kreditinstitut 587 083 726 150 0 0

587 083 726 150 0 0

Förfaller senare än 5 år efter

balansdagen

0 0 0 0

Koncernen

Namn

Moderföretaget

Moderföretaget

Moderföretaget

Koncernen
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Not 10  Checkräkningskredit

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kredit 1 000 000 1 000 000 0 0

Utnyttjad kredit -87 083 -726 150 0 0

Not 11  Ställda säkerheter

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Säkerheter ställda för egna skulder till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000 0 0

1 000 000 1 000 000 0 0

Not 12  Ansvarsförbindelser

2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

0 0 0 0

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

Koncernen Moderföretaget

20  (21)  



Zoomability Int AB (publ)

559088-0240

Not 13 Väsentliga händelser efter balansdagens utgång

Arbetet med vår dokumentation och processer som krävs för att registrera Zoom Uphill enligt det nya EU direktivet 

för medicintekniska produkter, MDR: 2017/745C, som börjar gälla i maj 2021 färdigställdes, och ”Declaration of Conformity”

skickades in till Läkemedelsverket.

Zoomability har blev upphandlade som leverantör till Region Kalmar.

En ny distributör Flexithrone s.r.o blev kontrakterad i Tjeckien.

En distributör, Gloor Rehabilitation & Co AG blev kontrakterad i Schweiz.

Utvecklingen av Zoom med joystick har fortgått enligt plan

Diskussioner kring start av ett JV i Kina har fortgått enligt plan

Zoomability tog i maj två brygglån från de större ägarna i bolaget som också finns representerade i styrelsen.

Ett på 500 tkr med löptid fram till inlösen av TO1 den 31 augusti 2021 och ett på 250 tkr med löptid till 30 september 2021.

Anledningen var att säkra rörelsekapital för att kunna köpa in insatsvaror till produktionen efter sommaren då bolaget

fått in en större order på 24st Zoom Uphill från USA.

Lånet som dotterbolaget Zoomability AB på 500 tkr från Almi har förlängts till slutet av oktober 2021. 

Stockholm den                         2021

Pehr-Johan Fager Karl Sundkvist Robert Olrog

VD, Ordinarie ledamot Styrelseordförande Ordinarie ledamot

Ted Tigerschiöld Luca Di Stefano

Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den    

Jimmy Nybom

Auktoriserad revisor 
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