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VD har ordet 

 
Vi har nu haft två mellanår på Zoomability. Den fart vi såg i slutet av 2019 skulle komma bromsades 
snabbt upp av coronapandemin 2020 och 2021. Men även om inte försäljningen utvecklats i den takt vi 
räknat med har vi stärkt vår position inför framtiden. 
Vår omsättning ökade nu under första kvartalet 2022 med 31 %, jämfört med motsvarande period förra 
året, men vi är inte nöjda utan kan betydligt bättre. Vi har en mycket konkurrenskraftig produkt som 
adresserar en stor och växande marknad. 
Det viktigaste som hänt 2021 för att kunna utveckla Zoomability vidare och börja ta till vara på den 
potential vi har var inlösen av teckningsoptionerna i TO1. Det kapitaltillskott vi fick på netto 17,5 
miljoner har gett oss möjlighet att utöka organisationen och bygga upp vårt strukturkapital. Under 2022 
har vi fortsatt vårt arbete med att utveckla processer och står nu rustade för att producera och leverera 
de volymer som vi förväntar komma under andra halvåret. 
Den 13 augusti 2021 tecknade vi ett LoI (Letter of Intent) med Ruigu Robotics i Kina kring att starta ett 
JV (Joint Venture) i Kina. Avsikten var att komma åt den stora kinamarknaden och få ner produktions- 
kostnaderna. Tyvärr har det skett avsevärda förseningar av flera anledningar. Det är både frågan om 
organisatoriska förändringar hos Ruigu och att den svenska VD:n inte kunde resa tillbaka till Kina, från 
ett besök i Sverige i april, förrän i december, beroende på coronarestriktioner. Vi har dock under 2022 
nu tagit fram en affärsplan som sträcker sig från 2023-2027. Enligt den har vi räknat med att 
Zoomability kommer att vara majoritetsägare och inte som i våra tidigare diskussioner bara äga 25 %. 
Osäkerheten kring JV:et är dock stor främst beroende på den rådande coronapolicyn i Kina. Det stora 
problemet med Kina just nu är deras coronapolicy med nolltolerans. Vad som utspelats i Shanghai de 
senaste månaderna och nu delvis också i Peking och andra städer kan drabba vilken storstad som 
helt med allt vad det innebär. Och för oss kan det innebära förseningar i vår planerade expansion, och 
detta oavsett om vi startar ett JV eller inte då flera av våra leverantörer är kinesiska. Vi har dock 
förberett oss genom lageruppbyggnad i Sverige och beställningar av kritiska komponenter för att vi 
minimerar risken. 
Vår största marknad USA har inte utvecklats enligt planerna. Den öppning vi såg i april 2021 med den 
stororder på drygt 20 Zoomar vi fick efter en mässa för vietnamveteraner i Florida kunde inte följas upp 
med fler större ordrar då det inte blev fler mässor beroende på coronan. En del i detta är också att den 
drivande kraften inom Zoom- USA (McCabe Outdoor Mobility) gick bort under hösten i covid-19. Vi 
kommer dock öka satsningen på USA framöver då vi vet att marknaden finns där och vi har en produkt 
som är mycket konkurrenskraftig. 
En större satsning görs nu också i Italien. Det är en av våra äldsta distributörer som under maj-juli 
kommer och åka runt och ha event på olika turistanläggningar i samarbete med olika företag inom 
turistbranschen och UNSESCO. Detta med avsikt att visa hur Zoomen kan öka tillgängligheten för 
personer med funktionsvariationer, och givetvis sälja Zoomar. Det var på gång redan i slutet av 2019 
men så kom coronan och satte stopp i hjulen. 
I Sverige ser vi ett allt större intresse. Vi kommer också att öka vår fysiska marknadsnärvaro med en 
dedikerad säljare som kan åka runt och visa upp Zoomen. Det är också ett led i vår strävan att 
återuppta konceptet ZoomCamp, där personer kan hyra en Zoom för att lättare kunna besöka olika 
utomhusattraktioner där det annars kan vara svårt att ta sig fram med en vanlig rullstol eller elrullstol. 
Våra samarbeten med RG-Aktiv, Aktive Life Foundation och några andra mindre spelare inom 
hjälpmedel är också viktiga för att få mer fart på den svenska marknaden. 
Glädjande är att vi 2021 fick Zoomen upphandlad som kostnadsfritt hjälpmedel i Region Kalmar, men 
tyvärr fick vi avslag på vårt anbud till Region Stockholm och tidigare från Sjuklövern, samarbete mellan 
sju Regioner i Mellansverige. Lite märkligt att det ska behöver bero på var man bor i Sverige för att få 
ett hjälpmedel som skänker så stor frihet, självkänsla och glädje åt användaren som en Zoom. 
Vi känner oss i alla händelser starkt rustade för framtiden. Basen för vår tillväxt är förutom de 
marknadsinsatser vi planerar allt det arbete med att stärka vårt strukturkapital som statade i 
september 2021 av vår nya COO, och som pågått under Q1 och Q2 i år. En mycket viktig del i detta är 
den testning enligt EN12184 "rullstolsdirektivet" som RISE i Borås gör. Den bör vara klar i juni. Detta är 
mycket viktigt för den stora norska marknaden där NAV som finansierar hjälpmedel har ett sådant 
krav. Vi har då också allt på plats för att också söka godkännande för Zoomen hos FDA i USA. Något 
som gör att marknaden öppnar än mer då bland annat VA (Veteran Administration) nu ställer krav på 
det för att de ska finansiera medicintekniska produkter. Vårt fokus i USA är dock, och har så varit 
under åren, välgörenhetsfonder och privatmarknaden som inte har det kravet. 
Slutligen måste jag kommentera min egen roll. Jag har nu jobbat fyra och ett halvt år, betydligt 
längre än jag räknade med när jag tog jobbet. Min ambition är dock att vara kvar tills en ny VD är 
utsedd. 

 
  Pehr-Johan Fager/VD Zoomability Int AB
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Affärside 
Zoomability utvecklar och tillhandahåller fordon som ger rörelsefrihet och körglädje till människor som 
upplever hinder i sin dagliga tillvaro. 
Vision 
Bolagets vision är att skapa rörelsefrihet för alla, överallt - A FREE MIND IN MOTION. 

 
Marknad och positionering 
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 målgrupp är personer med ryggmärgsskador, av vilka det bara i USA finns över 1 
miljon och i Sverige ca 6 000. En annan målgrupp är personer med MS eller andra degenerativa 
muskelsjukdomar med ca 20 000 bara i Sverige. En tredje 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 Research and Markets senaste analys var världsmarknaden för elrullstolar 3,9 miljarder dollar 
2021 och beräknas växa till 6,84 miljarder dollar 2027. Det motsvarar en ökningstakt med 9,8 % per 
år. 
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. 
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Förvaltningsberättelse 

 
Styrelsen och verkställande direktören för Zoomability Int AB, 559088-0240, med säte i Stockholm, får 
härmed avge årsredovisning för 2021. 

 

 
Allmänt om verksamheten 

Zoomability Int AB (publ), som är listat på Spotlight Stock Market, består av helägda dotterbolaget 
Zoomability AB, där verksamheten bedrivs, 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. 

 
Flera faktorer i omvärlden har påverkar vår verksamhet under året, och då främst coronapandemin. Vi 
har en produkt som måste upplevas och de nedstängningar som rått under 2021 har starkt begränsat 
våra möjligheter att låta potentiella kunder testa elrullstolen. Detta på alla våra marknader i Europa, 
USA och Australien. 
Ökade kostnader för insatsprodukter och transporter har också belastat oss under 2021. 
Den ryska invasionen i Ukraina har ytterligare spätt den ekonomiska oron med ökad inflation och 
bidragit till en försvagad kronan, vilket kommer också påverka oss under 2022. 

 
 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
 

Koncern 
Belopp SEK 

 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

 
2019-12-31 

 
2018-12-31 

 
2017-12-31 

Nettoomsättning 4 848 023 5 093 563 4 246 633 6 118 416 3 735 752 

Rörelseresultat -9 556 503 -5 749 782 -6 493 667 -2 372 882 -2 460 342 

Balansomslutning 19 842 337 11 220 031 12 486 309 12 811 802 4 764 525 

Soliditet 

Definitioner: se not 
80 65 65 26 37 

 
 
 
 

Moderföretag 
Belopp SEK 

 
2021-12-31 

 
2020-12-31 

 
2019-12-31 

 
2018-12-31 

 
2017-12-31 

Nettoomsättning 780 000 780 000 780 000 955 000 - 

Rörelseresultat -1 378 330 -1 253 973 -1 114 469 -151 152 -504 385 

Balansomslutning 16 730 975 11 295 197 15 925 301 8 445 395 6 852 477 
Soliditet 90 91 97 65 85 

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

 
Finansiella händelser 
Zoomability Int AB (publ) tog i maj två brygglån från långivare 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 stärka rörelsekapitalet för att kunna köpa insatsvaror till 
produktion. Lånet på 500 tkr är förlängt tills vidare med samma lånevillkor. 
Mellan 17 -31 augusti skedde teckning av de 2 288 959 utställda optionerna i TO1 till en kurs av 8 kr 
per aktie. Täckningsgraden var 94,9 %, och via garantiåtagande från Moldelio AB blev 
teckningsgraden 100 %, vilket inbringade brutto 18 312 tkr. Efter kostnader för garantiåtaganden i 
samband med teckningen blev nettot 17 512 tkr. 
Lånet som dotterbolaget Zoomability AB på 500 tkr från Almi haråterbetalats i slutet av oktober 2021. 
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Övriga händelser under räkenskapsåret 
Arbetet med vår dokumentation, för att registrera Zoom Uphill enligt det nya EU direktivet för 
medicintekniska produkter, MDR: 2017/745C, färdigställdes. (januari) 
Zoomability 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) 
Ett LoI (Letter of Intent) kring att starta ett JV (Joint Venture) i Kina signerades med vår partner Ruigu 
Robitics (augusti) 
En COO tillträdde med ansvar för produktion och kvalitetssystem (september) 
En produktspecialist anställdes med ansvar för logistik och teknisk support (oktober) 
Utvecklingen av Zoom med joystick har fortgått under året av Handitec i Vasa, Filnland 

 

 
Väsentliga hänelser efter räkenskapsåret 

 
Flera faktorer i omvärlden har påverkar vår verksamhet under året, och då främst coronapandemin. Vi 
har en produkt som måste upplevas och de nedstängningar som rått under 2021 har starkt begränsat 
våra möjligheter att låta potentiella kunder testa elrullstolen. Detta på alla våra marknader i Europa, 
USA och Australien. 
Den ryska invasionen i Ukraina har ytterligare spätt den ekonomiska oron med ökad inflation och 
bidragit till en försvagad kronan, vilket kommer också påverka oss under 2022. 
Det mesta av vårt arbete med interna processer kring inköp, produktion och leverans har slutförts. 
Arbetet med att testa Zoom Uphill enligt SS-EN 12184 har förberetts genom med att komplettera viss 
dokumentation. Själva testningen beräknas vara klar under juni. Genom detta kommer vi lättare kunna 
få Zoomen godkänd som kostnadsfritt hjälpmedel i en del länder, däribland Norge. 
Arbetet med en 5-årig affärsplan för Kina startade tillsammans med vår samtalspartner Ruigu 
Robotics, med vilka vi skrev ett LoI 13 augusti 2021. 
En affärsplan är nu klar kring vårt JV i Kina och ska presenterats för potentiella investerare. 
Ny återförsäljare i Spanien har kontrakterats. 
Förhandlingar sker med en distributör i Kanada som bör vara klara i juni. 
En rekrytering av ny VD har genomförts under perioden. Ingen har ännu utsetts men det finns flera 
intressanta kandidater. Nuvarande VD jobbar kvar tills vidare. 
Ett aktieägartillskott har skett med 5 miljoner till dotterbolaget Zoomability AB i maj för att stärka dess 
egna kapital. 

 

 
Ägarstruktur 
Zoomability Int AB är listat på Spotlight Stock Market med INSIN-kod SE0012740074. Per den 31 
december 2021 var de största ägarna med mer än 10 % av aktierna enligt nedan. 

 
 Kapital % Röster % 

Ted Tigerschiöld 16,43 16,43 

Övriga dryga 2000 ägare 83,57 83,57 

 

Förslag till disposition beträffande bolagets förlust 
Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna och att den ansamlade förlusten balanseras i ny 
räkning. 

 
Belopp i SEK 

Balanseras i ny räkning -163 880 
 

Summa -163 880 

 
 
 

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Resultaträkning - koncernen  

Belopp i SEK Not 2021-01-01-  2020-01-01-  

  2021-12-31  2020-12-31  

 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 

  
 

4 848 023 

  
 

5 093 563 

 

Övriga rörelseintäkter 3 96 830  106 138  

  4 944 853  5 199 701  

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 

  
-4 643 601 

  
-3 245 997 

 

Övriga externa kostnader 13 -4 347 507  -2 520 446  

Personalkostnader 4 -3 227 463  -3 122 647  

Av- och nedskrivningar av materiella och      

immateriella anläggningstillgångar 5 -2 000 000  -2 000 000  

Övriga rörelsekostnader 6 -282 785  -60 393  

Rörelseresultat  -9 556 503  -5 749 782  

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 

  
242 856 

  
286 508 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -70 465  -1 052 218  

Resultat efter finansiella poster  -9 384 112  -6 515 492  

Resultat före skatt  -9 384 112  -6 515 492  

Årets resultat  -9 384 112  -6 515 492  
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Balansräkning - koncernen 

 

Belopp i SEK Not 2021-12-31  2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR 
     

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

     

samt liknande rättigheter 8 3 650 000  5 650 000  

  3 650 000  5 650 000  

Summa anläggningstillgångar  3 650 000  5 650 000  

Omsättningstillgångar 
     

Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 

  
2 146 655 

  
1 983 816 

 

Förskott till leverantörer  1 601 037  218 800  

  3 747 692  2 202 616  

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 

  
629 479 

  
822 095 

 

Skattefordringar  23 914  23 914  

Övriga fordringar  112 431  167 595  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  102 957  211 932  

  868 781  1 225 536  

Kassa och bank  11 575 864  2 141 879  

Summa omsättningstillgångar  16 192 337  5 570 031  

SUMMA TILLGÅNGAR  19 842 337  11 220 031  
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Balansräkning - koncernen 

 

Belopp i SEK Not 2021-12-31  2020-12-31  

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     

Eget kapital      

Aktiekapital  15 243 606  8 354 448  

Uppskrivningsfond  2 795 000  4 383 000  

Övrigt tillskjutet kapital  38 354 666  27 625 894  

Annat eget kapital inkusive årets resultat  -40 434 021  -33 038 588  

Summa eget kapital  15 959 251  7 324 754  

Avsättningar 
     

Uppskjuten skatteskuld  855 000  1 267 000  

  855 000  1 267 000  

Långfristiga skulder 
     

Övriga skulder till kreditinstitut 10 253 658  587 083  

  253 658  587 083  

Kortfristiga skulder 
     

Leverantörsskulder  665 409  511 099  

Övriga kortfristiga skulder  1 290 281  809 970  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  818 738  720 125  

  2 774 428  2 041 194  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 842 337  11 220 031  
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Rapport över förändringar i koncernens egna kapital 
 

 
 

Koncern 

 
 

Aktiekapital 

  
Uppskriv- 

ningsfond 

 Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl 

årets resultat 

  
 

Totalt 

 

Vid årets början 2020-01-01 6 225 585  5 955 000  24 998 372 -29 092 824  8 086 133  

Nyemmision 2 128 863    2 627 522   4 756 385  

Uppskrivningsfond   -1 572 000   2 000 000  428 000  

Kursdifferenser      569 728  569 728  

Årets resultat      -6 515 492  -6 515 492  

Utgående balans 2020-12-31 8 354 448  4 383 000  27 625 894 -33 038 588  7 324 754  

Nyemmision 6 866 883 
   

10 632 797 
  

17 499 680 
 

Kvittningsemmision 22 275    95 975   118 250  

Uppskrivningsfond avskrivning   -1 588 000   2 000 000  412 000  

Kursdifferenser      -11 321  -11 321  

Året resultat      -9 384 112  -9 384 112  

 15 243 606  2 795 000  38 354 666 
 

-40 434 021  15 959 251  
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Kassaflödesanalys - koncern  

Belopp i SEK Not 2021-12-31 
 

2020-12-31 
 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

  
-9 384 112 

  
-6 515 492 

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  2 304 206  2 591 490  

  -7 079 906  -3 924 002  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -7 079 906  -3 924 002  

förändringar av rörelsekapital      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
     

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  55 961  755 013  

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -1 244 283  -74 473  

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  35 958  -394 496  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8 232 270  -3 637 958  

Investeringsverksamheten 
     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -  -  

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 

  
17 499 680 

  
4 691 287 

 

Upptagna lån  166 575  360 933  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  17 666 255  5 052 220  

Årets kassaflöde  9 433 985  1 414 262  

Likvida medel vid årets början  2 141 879  727 617  

Likvida medel vid årets slut  11 575 864  2 141 879  
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Resultaträkning - moderföretag  

Belopp i SEK Not 2021-01-01-  2020-01-01-  

  2021-12-31  2020-12-31  

 

Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 

 

 
2 

 
 

780 000 

  
 

780 000 

 

  780 000  780 000  

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

 
13 

 
-1 088 661 

  
-1 055 100 

 

Personalkostnader 4 -1 069 669  -978 873  

Rörelseresultat  -1 378 330  -1 253 973  

Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 

 
7 

 
-11 427 862 

  
-8 650 000 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 895  -605  

Resultat efter finansiella poster  -12 810 087  -9 904 578  

Resultat före skatt  -12 810 087  -9 904 578  

Årets resultat  -12 810 087  -9 904 578  
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Balansräkning - moderföretag 

 

Belopp i SEK Not 2021-12-31  2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR 
     

Anläggningstillgångar      

Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 

 
9 

 
5 682 547 

  
5 682 547 

 

  5 682 547  5 682 547  

Summa anläggningstillgångar  5 682 547  5 682 547  

Omsättningstillgångar 
     

Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 

  
- 

  
3 472 379 

 

Övriga fordringar  17 206  26 931  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  83 500  168 384  

  100 706  3 667 694  

Kassa och bank  10 947 722  1 944 956  

Summa omsättningstillgångar  11 048 428  5 612 650  

SUMMA TILLGÅNGAR  16 730 975  11 295 197  
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Balansräkning - moderföretag 

 

Belopp i SEK Not 2021-12-31  2020-12-31  

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     

Eget kapital      

Bundet eget kapital      

Aktiekapital  15 243 606  8 354 448  

  15 243 606  8 354 448  

Fritt eget kapital      

Överkursfond  20 731 457  10 002 685  

Balanserad vinst eller förlust  -8 085 250  1 819 328  

Årets resultat  -12 810 087  -9 904 578  

  -163 880  1 917 435  

Summa eget kapital  15 079 726  10 271 883  

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 

  
75 743 

  
112 713 

 

Övriga kortfristiga skulder  1 236 946  523 616  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  338 560  386 985  

  1 651 249  1 023 314  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 730 975  11 295 197  
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Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital 
 

 
Moderbolag 

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 

 
Totalt 

 
Vid årets början 2020-01-01 

 
6 225 585 

 
7 375 163 

 
3 019 700 

 
-1 200 372 

 
15 420 076 

Omföring fg års resultat 
Nyemmision 

 
2 128 863 

 
2 627 522 

-1 200 372 1 200 372  
4 756 385 

Årets resultat 2020    -9 904 578 -9 904 578 

Utgående balans 2020-12-31 8 354 448 10 002 685 1 819 328 -9 904 578 10 271 883 

Nyemission 6 866 882 10 632 798 
  

17 499 680 

Kvittningsemission 
Omföring resultat föregående år 

22 275 95 975  
-9 904 578 

 
9 904 578 

118 250 
- 

Årets resultat            -12 810 087   -12 810 087 

Vid årets slut 2021-12-31 15 243 605 20 731 458 -8 085 250 -12 810 087 15 079 726 
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Kassaflödesanalys - moderföretag  

Belopp i SEK Not 2021-12-31 
 

2020-12-31 
 

Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 

  
-12 810 087 

  
-9 904 578 

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  11 546 112  8 650 000  

  -1 263 975  -1 254 578  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -1 263 975  -1 254 578  

förändringar av rörelsekapital      

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
     

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -7 860 874  -2 685 978  

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  127 936  583 187  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8 996 913  -3 357 369  

Investeringsverksamheten 
     

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -  -  

Finansieringsverksamheten 
Nyemission 

  
17 499 680 

  
4 691 287 

 

Upptagna lån  500 000    

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  17 999 680  4 691 287  

Årets kassaflöde  9 002 767  1 333 918  

Likvida medel vid årets början  1 944 956  611 038  

Likvida medel vid årets slut  10 947 723  1 944 956  
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Noter 

 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i SEK om inget annat anges. 

 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

 

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

Koncernredovisning 
I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretgs verksamheter fram till 
och med den 31 december 2021. Dotterföretag är alla företag i vilka koncernen har 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. 

 
Alla dotterföretag är helägda och 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: 
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. 

 
Intäktsredovisning 
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 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. 

 
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. 

 
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. 

 
 
 

Värderingsprinciper mm 
 

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

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
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ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningsbart belopp utgörs av 
anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt 
över den förväntade nyttjandeperioden. 

 

Följande avskrivningstider tillämpas: 
 

Immateriella anläggningstillgångar 
Patent, Licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5 år 

 

Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
 

Företaget omvärderade sitt innehav av patent och en uppskrivning skedde 2018 till marknadsvärdet. 
Därefter har ingen ytterligare omvärdering skett och värdet skrivs av över fem år. Avsättning för skatt 
skedde vid uppskrivningen och därefter återförs i takt med avskrivningarna. 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 

 
Prövning nedskrivningsbehov av immateriella anläggningstillgångar 
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. 

 

Varulager 
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. 

 

Inkomstskatter 
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 
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 
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. 

 
Omräkning av poster i utländsk valuta 
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. 

 

Fordringar, skulder och avsättningar 
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 
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belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget 
annat anges ovan. 

 

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

 

Eget kapital 
Eget kapital i koncernen består av följande poster 
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterande och registrerade aktier. 
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. 
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. Även 
omräkningsreserver ingår, vilket innehåller omräkningsdifferenser från omräkning av finansiella 
rapporter för koncernens utlandsverksamhet till SEK. 

 
Uppskattningar och bedömningar 
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. 

 
Bedömning av osäkra fordringar 
Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till koncernen. Därmed görs en 
detaljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen. 

 

Nedskrivningar 
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). 

 
Osäkerhet i uppskatttningen 
Nedskrivningar 
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 

 

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

 

Varulager 
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. 
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Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
 Moderföretaget  

 2021 2020 

Andel av årets försäljning som skett från andra företag 0 0 

i koncernen   

Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 780 000 780 000 

inom koncernen   

 
 

Not 3 Övriga rörelseintäkter  
2021-01-01- 

  
2020-01-01- 

 

 2021-12-31  2020-12-31 

Koncern 
Kursvinster på fordringar 

 
96 830 

  
101 200 

 

Övrigt, Återbäring försäkring   4 938  

Summa 96 830  106 138  

Moderföretag  
- 

  
- 

 

Summa -  -  

 
Not 4  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 

 
Medelantalet anställda  

 2021-01-01-  2020-01-01-  

 2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män 

Moderföretag 1 1 1 1 

Dotterföretag  3  2  3  2 

Koncernen totalt 4 3 4 3 

 
Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare 

2021-12-31 2020-12-31 

Andel Andel 

kvinnor i % kvinnor i % 

Moderföretag 
Styrelsen 

Övriga ledande befattningshavare 

0% 0% 

Koncern 
Styrelsen 

 
0% 

 
0% 

Övriga ledande befattningshavare   

Uppgifterna avser förhållande på balnsdagen 
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
 2021-01-01- 2020-01-01- 

2021-12-31 2020-12-31 

Moderföretag 
Styrelse och VD 

 
901 431 

 
882 326 

Sociala kostnader 118 238 96 547 

Dotterföretag 
Övriga anställda 

 
1 756 266 

 
1 707 744 

Sociala kostnader 293 841 241 542 

Koncern 
Styrelse och VD 

 
901 431 

 
882 326 

Övriga anställda 1 756 266 1 707 744 

Summa 2 657 697 2 590 070 

Sociala kostnader 412 079 338 089 

 
Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 
 
 

Koncern 

2021-01-01- 2020-01-01- 

2021-12-31 2020-12-31 

Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång  

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 2 000 000  2 000 000  

 2 000 000  2 000 000  

 
Moderföretag 
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång 

    

 -  -  

 
Not 6 Övriga rörelsekostnader 

 

 
2021-01-01- 

  

 
2020-01-01- 

 

 2021-12-31  2020-12-31  

Koncern 
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 

 
282 785 

  
60 393 

 

Summa 282 785  60 393  

 
Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag 

 

 
2021-01-01- 

  

 
2020-01-01- 

 

 2021-12-31  2020-12-31  

Nedskrivningar 11 427 862  8 650 000  

 11 427 862  8 650 000  



20(22) Zoomability INT AB (publ) 
559088-0240 

 

 

Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
 2021-12-31  2020-12-31  

Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 

    

-Vid årets början 10 000 000  10 000 000  

Vid årets slut 10 000 000  10 000 000  

Ackumulerade avskrivningar:     

-Vid årets början -4 350 000  -2 350 000  

-Årets avskrivning -2 000 000  -2 000 000  

Vid årets slut -6 350 000  -4 350 000  

Redovisat värde vid årets slut 3 650 000  5 650 000  

 
Not 9 Andelar i koncernföretag 

 

 
2021-12-31 

  

 
2020-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden:     

-Vid årets början 19 332 547  10 682 547  

Aktieägartillskott 7 000 000  8 650 000  

-Vid årets slut 26 332 547  19 332 547  

Ackumulerade uppskrivningar: 
    

Vid årets slut -  -  

Ackumulerade nedskrivningar: 
    

-Vid årets början -13 650 000  -5 000 000  

-Årets nedskrivningar -7 000 000  -8 650 000  

Vid årets slut -20 650 000  -13 650 000  

Redovisat värde vid årets slut 5 682 547  5 682 547  

 
Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier. 

 
 
 

Dotterföretag / Org nr / Säte 

 
Antal 

andelar 

 
 

i % 

 2021-12-31 

Redovisat 

värde 

  2020-12-31 

Redovisat 

värde 

 

Zoomability AB, 556850-2206, Stockholm 190 911 100  5 682 547   5 682 547  

Zoomability Inc, 36-4791217,Delawere, USA         

    5 682 547   5 682 547  

Not 10 Checkräkningskredit 
    

 

2021-12-31 

   
 

2020-12-31 

 

Koncernen 
Beviljad kreditlimit 

    
1 000 000 

   
1 000 000 

 

Outnyttjad del    -746 342   -912 917  

Utnyttjat kreditbelopp    253 658   87 083  

Moderföretaget 
Beviljad kreditlimit 

    
- 

   
- 

 

Outnyttjad del    -   -  

Utnyttjat kreditbelopp    -   -  



21(22) Zoomability INT AB (publ) 
559088-0240 

 

 
Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  

Ställda säkerheter  
2021-12-31 

 
2020-12-31 

Koncernen   

Företagsinteckningar 1350000 1000000 

Moderföretaget 
  

För egna skulder och avsättningar Inga Inga 

 
 
 
 
 
 
 
 

Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 

Flera faktorer i omvärlden har påverkar vår verksamhet under året, och då främst coronapandemin. Vi 
har en produkt som måste upplevas och de nedstängningar som rått under 2021 har starkt begränsat 
våra möjligheter att låta potentiella kunder testa elrullstolen. Detta på alla våra marknader i Europa, 
USA och Australien. 

 
Den ryska invasionen i Ukraina har ytterligare spätt den ekonomiska oron med ökad inflation och 
bidragit till en försvagad kronan, vilket kommer också påverka oss under 2022. 

 
Det mesta av vårt arbete med interna processer kring inköp, produktion och leverans har slutförts. 
Arbetet med att testa Zoom Uphill enligt SS-EN 12184 har förberetts genom med att komplettera viss 
dokumentation. Själva testningen beräknas vara klar under juni. Genom detta kommer vi lättare kunna 
få Zoomen godkänd som kostnadsfritt hjälpmedel i en del länder, däribland Norge. 

 
Arbetet med en 5-årig affärsplan för Kina startade tillsammans med vår samtalspartner Ruigu 
Robotics, med vilka vi skrev ett LoI 13 augusti 2021. 
En affärsplan är nu klar kring vårt JV i Kina och ska presenterats för potentiella investerare. 

Ny återförsäljare i Spanien har kontrakterats. 

Förhandlingar sker med en distributör i Kanada som bör vara klara i juni. 
 

En rekrytering av ny VD har genomförts under perioden. Ingen har ännu utsetts men det finns flera 
intressanta kandidater. Nuvarande VD jobbar kvar tills vidare. 

 
Ett aktieägartillskott har skett med 5 miljoner till dotterbolaget Zoomability AB i maj för att stärka dess 
egna kapital. 
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Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på ordinarie årsstämma. 
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RECIPIENT ACTION* TIMESTAMP (CET) METHOD DETAILS

1. PEHR-JOHAN FAGER Signed 30.05.2022 15:06 eID Swedish BankID (DOB: 29/10/1953)

pjf@arebe.se Authenticated 30.05.2022 15:05 Low IP: 193.41.215.130

2. KARL-AXEL SUNDKVIST Signed 30.05.2022 16:19 eID Swedish BankID (DOB: 29/11/1962)

kalle.sundqvist@falvir.se Authenticated 30.05.2022 16:18 Low IP: 90.224.58.67

3. Ted Edward Kurt Philip Tigerschiöl
d

Signed 30.05.2022 16:58 eID Swedish BankID (DOB: 18/07/1993)

ted.tigerschiold@gmail.com Authenticated 30.05.2022 16:57 Low IP: 82.4.108.41

4. ROBERT OLROG Signed 30.05.2022 17:03 eID Swedish BankID (DOB: 27/04/1995)

robert.olrog@gmail.com Authenticated 30.05.2022 17:03 Low IP: 82.4.108.41

5. LUCA DI STEFANO Signed 30.05.2022 17:08 eID Swedish BankID (DOB: 09/05/1978)

luca@gavaldholdings.com Authenticated 30.05.2022 17:07 Low IP: 2.71.39.252

6. Jimmy Carl Lennart Nybom Signed 31.05.2022 12:49 eID Swedish BankID (DOB: 23/11/1978)

jimmy.nybom@se.gt.com Authenticated 31.05.2022 12:47 Low IP: 88.131.44.131

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Veri�ed ensures that the document has been signed according to the method stated above.  
Copies of signed documents are securely stored by Veri�ed. 
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       /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rkz2RNGuq
       PEHR-JOHAN
       FAGER
       pjf@arebe.se
       195310296958
       1953/10/29
       193.41.215.130
     
    
     195310296958
     2022-05-30T13:06:12.395Z
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rkz2RNGuq
     PEHR-JOHAN
     FAGER
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-30T13:06:18.361Z
    ByfUZSzO9
    
     ByfUZSzO9
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/Syr60NMd9
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/Syr60NMd9/notifications/ByfUZSzO9
     Dokument att signera
     kalle.sundqvist@falvir.se
     2022-05-30T13:06:18.155Z
     59e732f4-111f-4c74-a535-177adf22aa98
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-30T14:18:07.482Z
    Syr60NMd9
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.53
      90.224.58.67
    
     Syr60NMd9
     2022-05-30T14:18:07.458Z
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/Syr60NMd9
     /envelopes/HJQcAEzO9
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/Syr60NMd9
     Kalle
     Sundqvist
     90.224.58.67
   
  
   
    signature.created
    2022-05-30T14:19:20.243Z
    ryNqANzu5.56ba6157-87fb-428e-a3d1-41b98f06281f
    
     ryNqANzu5.56ba6157-87fb-428e-a3d1-41b98f06281f
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5/signatures/ryNqANzu5.56ba6157-87fb-428e-a3d1-41b98f06281f
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5
     
      /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/Syr60NMd9
      KARL-AXEL
      SUNDKVIST
      1962/11/29
      196211293375
    
     signed
     bankid-se
     KARL-AXEL
     SUNDKVIST
     1962/11/29
     90.224.58.67
     
      ryNqANzu5
      d1e4f73c-8e12-4c1f-8308-43d6dfcb6d5c
      true
      2022-05-30T14:19:19.595Z
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       /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/Syr60NMd9
       KARL-AXEL
       SUNDKVIST
       kalle.sundqvist@falvir.se
       196211293375
       1962/11/29
       90.224.58.67
     
    
     196211293375
     2022-05-30T14:19:19.595Z
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/Syr60NMd9
     KARL-AXEL
     SUNDKVIST
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-30T14:19:21.984Z
    rybuzIfd5
    
     rybuzIfd5
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rJMWyBMuq
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rJMWyBMuq/notifications/rybuzIfd5
     Dokument att signera
     ted.tigerschiold@gmail.com
     2022-05-30T14:19:21.846Z
     992a2a80-c7c0-4e9f-9764-f6f462beae42
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-30T14:57:50.223Z
    rJMWyBMuq
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; ONEPLUS A6013) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.61 Mobile Safari/537.36
      82.4.108.41
    
     rJMWyBMuq
     2022-05-30T14:57:50.187Z
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rJMWyBMuq
     /envelopes/HJQcAEzO9
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rJMWyBMuq
     Ted
     Tigerschiöld
     82.4.108.41
   
  
   
    signature.created
    2022-05-30T14:58:37.157Z
    ryNqANzu5.48de1408-443c-4640-b5d2-39929f4a0860
    
     ryNqANzu5.48de1408-443c-4640-b5d2-39929f4a0860
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5/signatures/ryNqANzu5.48de1408-443c-4640-b5d2-39929f4a0860
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5
     
      /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rJMWyBMuq
      Ted Edward Kurt Philip
      Tigerschiöld
      1993/07/18
      199307185653
    
     signed
     bankid-se
     Ted Edward Kurt Philip
     Tigerschiöld
     1993/07/18
     82.4.108.41
     
      ryNqANzu5
      e3186c71-ef04-4732-8de4-e721ba06dd97
      true
      2022-05-30T14:58:36.395Z
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       /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rJMWyBMuq
       Ted Edward Kurt Philip
       Tigerschiöld
       ted.tigerschiold@gmail.com
       199307185653
       1993/07/18
       82.4.108.41
     
    
     199307185653
     2022-05-30T14:58:36.395Z
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/rJMWyBMuq
     Ted Edward Kurt Philip
     Tigerschiöld
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-30T14:58:40.373Z
    HJdsiUMOq
    
     HJdsiUMOq
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/ryRz1HMd9
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/ryRz1HMd9/notifications/HJdsiUMOq
     Dokument att signera
     robert.olrog@gmail.com
     2022-05-30T14:58:40.198Z
     b29da9aa-fb16-4030-b200-f3fc826d96a3
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-30T15:03:03.585Z
    ryRz1HMd9
    
     
      Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36
      82.4.108.41
    
     ryRz1HMd9
     2022-05-30T15:03:03.543Z
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/ryRz1HMd9
     /envelopes/HJQcAEzO9
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/ryRz1HMd9
     Robert
     Olrog
     82.4.108.41
   
  
   
    signature.created
    2022-05-30T15:03:40.310Z
    ryNqANzu5.5763860c-00aa-429e-9308-75c6d0d3b706
    
     ryNqANzu5.5763860c-00aa-429e-9308-75c6d0d3b706
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5/signatures/ryNqANzu5.5763860c-00aa-429e-9308-75c6d0d3b706
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5
     
      /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/ryRz1HMd9
      ROBERT
      OLROG
      1995/04/27
      199504275034
    
     signed
     bankid-se
     ROBERT
     OLROG
     1995/04/27
     82.4.108.41
     
      ryNqANzu5
      1d2f8d70-d8bd-4428-817c-db496a74e40d
      true
      2022-05-30T15:03:39.568Z
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       /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/ryRz1HMd9
       ROBERT
       OLROG
       robert.olrog@gmail.com
       199504275034
       1995/04/27
       82.4.108.41
     
    
     199504275034
     2022-05-30T15:03:39.568Z
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/ryRz1HMd9
     ROBERT
     OLROG
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-30T15:03:42.121Z
    SJ8R28fdc
    
     SJ8R28fdc
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/SkxpVyBfO9
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/SkxpVyBfO9/notifications/SJ8R28fdc
     Dokument att signera
     luca@gavaldholdings.com
     2022-05-30T15:03:41.980Z
     b2763572-bbd4-45b6-aec6-b8aeb86ec7b1
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-30T15:07:11.456Z
    SkxpVyBfO9
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
      2.71.39.252
    
     SkxpVyBfO9
     2022-05-30T15:07:11.306Z
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/SkxpVyBfO9
     /envelopes/HJQcAEzO9
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/SkxpVyBfO9
     Luca
     Di Stefano
     2.71.39.252
   
  
   
    signature.created
    2022-05-30T15:08:13.197Z
    ryNqANzu5.bb3ef435-b478-41a3-9d7e-e6cc4a223f0b
    
     ryNqANzu5.bb3ef435-b478-41a3-9d7e-e6cc4a223f0b
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5/signatures/ryNqANzu5.bb3ef435-b478-41a3-9d7e-e6cc4a223f0b
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5
     
      /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/SkxpVyBfO9
      LUCA
      DI STEFANO
      1978/05/09
      197805090532
    
     signed
     bankid-se
     LUCA
     DI STEFANO
     1978/05/09
     2.71.39.252
     
      ryNqANzu5
      67fea92e-faf3-4192-b199-8d9f09dedabf
      true
      2022-05-30T15:08:12.569Z
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       /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/SkxpVyBfO9
       LUCA
       DI STEFANO
       luca@gavaldholdings.com
       197805090532
       1978/05/09
       2.71.39.252
     
    
     197805090532
     2022-05-30T15:08:12.569Z
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/SkxpVyBfO9
     LUCA
     DI STEFANO
   
  
   
    notification.sent
    2022-05-30T15:08:15.696Z
    SJDyC8MOq
    
     SJDyC8MOq
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/H1zI1rfd5
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/H1zI1rfd5/notifications/SJDyC8MOq
     Dokument att signera
     jimmy.nybom@se.gt.com
     2022-05-30T15:08:15.276Z
     7882f75c-a748-4136-9329-1717c833515e
     sent
   
    
     /system/service/honcho/notify
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-31T10:47:45.977Z
    H1zI1rfd5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.64 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.47
      88.131.44.131
    
     H1zI1rfd5
     2022-05-31T10:47:45.913Z
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/H1zI1rfd5
     /envelopes/HJQcAEzO9
   
    
     /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/H1zI1rfd5
     Jimmy
     Nybom
     88.131.44.131
   
  
   
    signature.created
    2022-05-31T10:49:20.273Z
    ryNqANzu5.f027cf74-f49a-4cc7-8f87-51e36ceec016
    
     ryNqANzu5.f027cf74-f49a-4cc7-8f87-51e36ceec016
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5/signatures/ryNqANzu5.f027cf74-f49a-4cc7-8f87-51e36ceec016
     /envelopes/HJQcAEzO9/documents/ryNqANzu5
     
      /envelopes/HJQcAEzO9/recipients/H1zI1rfd5
      Jimmy Carl Lennart
      Nybom
      1978/11/23
      197811238919
    
     signed
     bankid-se
     Jimmy Carl Lennart
     Nybom
     1978/11/23
     88.131.44.131
     
      ryNqANzu5
      94dd57ee-bb9c-4b1f-8c0f-560323faa181
      true
      2022-05-31T10:49:19.638Z
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VD har ordet 


 
Vi har nu haft två mellanår på Zoomability. Den fart vi såg i slutet av 2019 skulle komma bromsades 
snabbt upp av coronapandemin 2020 och 2021. Men även om inte försäljningen utvecklats i den takt vi 
räknat med har vi stärkt vår position inför framtiden. 
Vår omsättning ökade nu under första kvartalet 2022 med 31 %, jämfört med motsvarande period förra 
året, men vi är inte nöjda utan kan betydligt bättre. Vi har en mycket konkurrenskraftig produkt som 
adresserar en stor och växande marknad. 
Det viktigaste som hänt 2021 för att kunna utveckla Zoomability vidare och börja ta till vara på den 
potential vi har var inlösen av teckningsoptionerna i TO1. Det kapitaltillskott vi fick på netto 17,5 
miljoner har gett oss möjlighet att utöka organisationen och bygga upp vårt strukturkapital. Under 2022 
har vi fortsatt vårt arbete med att utveckla processer och står nu rustade för att producera och leverera 
de volymer som vi förväntar komma under andra halvåret. 
Den 13 augusti 2021 tecknade vi ett LoI (Letter of Intent) med Ruigu Robotics i Kina kring att starta ett 
JV (Joint Venture) i Kina. Avsikten var att komma åt den stora kinamarknaden och få ner produktions- 
kostnaderna. Tyvärr har det skett avsevärda förseningar av flera anledningar. Det är både frågan om 
organisatoriska förändringar hos Ruigu och att den svenska VD:n inte kunde resa tillbaka till Kina, från 
ett besök i Sverige i april, förrän i december, beroende på coronarestriktioner. Vi har dock under 2022 
nu tagit fram en affärsplan som sträcker sig från 2023-2027. Enligt den har vi räknat med att 
Zoomability kommer att vara majoritetsägare och inte som i våra tidigare diskussioner bara äga 25 %. 
Osäkerheten kring JV:et är dock stor främst beroende på den rådande coronapolicyn i Kina. Det stora 
problemet med Kina just nu är deras coronapolicy med nolltolerans. Vad som utspelats i Shanghai de 
senaste månaderna och nu delvis också i Peking och andra städer kan drabba vilken storstad som 
helt med allt vad det innebär. Och för oss kan det innebära förseningar i vår planerade expansion, och 
detta oavsett om vi startar ett JV eller inte då flera av våra leverantörer är kinesiska. Vi har dock 
förberett oss genom lageruppbyggnad i Sverige och beställningar av kritiska komponenter för att vi 
minimerar risken. 
Vår största marknad USA har inte utvecklats enligt planerna. Den öppning vi såg i april 2021 med den 
stororder på drygt 20 Zoomar vi fick efter en mässa för vietnamveteraner i Florida kunde inte följas upp 
med fler större ordrar då det inte blev fler mässor beroende på coronan. En del i detta är också att den 
drivande kraften inom Zoom- USA (McCabe Outdoor Mobility) gick bort under hösten i covid-19. Vi 
kommer dock öka satsningen på USA framöver då vi vet att marknaden finns där och vi har en produkt 
som är mycket konkurrenskraftig. 
En större satsning görs nu också i Italien. Det är en av våra äldsta distributörer som under maj-juli 
kommer och åka runt och ha event på olika turistanläggningar i samarbete med olika företag inom 
turistbranschen och UNSESCO. Detta med avsikt att visa hur Zoomen kan öka tillgängligheten för 
personer med funktionsvariationer, och givetvis sälja Zoomar. Det var på gång redan i slutet av 2019 
men så kom coronan och satte stopp i hjulen. 
I Sverige ser vi ett allt större intresse. Vi kommer också att öka vår fysiska marknadsnärvaro med en 
dedikerad säljare som kan åka runt och visa upp Zoomen. Det är också ett led i vår strävan att 
återuppta konceptet ZoomCamp, där personer kan hyra en Zoom för att lättare kunna besöka olika 
utomhusattraktioner där det annars kan vara svårt att ta sig fram med en vanlig rullstol eller elrullstol. 
Våra samarbeten med RG-Aktiv, Aktive Life Foundation och några andra mindre spelare inom 
hjälpmedel är också viktiga för att få mer fart på den svenska marknaden. 
Glädjande är att vi 2021 fick Zoomen upphandlad som kostnadsfritt hjälpmedel i Region Kalmar, men 
tyvärr fick vi avslag på vårt anbud till Region Stockholm och tidigare från Sjuklövern, samarbete mellan 
sju Regioner i Mellansverige. Lite märkligt att det ska behöver bero på var man bor i Sverige för att få 
ett hjälpmedel som skänker så stor frihet, självkänsla och glädje åt användaren som en Zoom. 
Vi känner oss i alla händelser starkt rustade för framtiden. Basen för vår tillväxt är förutom de 
marknadsinsatser vi planerar allt det arbete med att stärka vårt strukturkapital som statade i 
september 2021 av vår nya COO, och som pågått under Q1 och Q2 i år. En mycket viktig del i detta är 
den testning enligt EN12184 "rullstolsdirektivet" som RISE i Borås gör. Den bör vara klar i juni. Detta är 
mycket viktigt för den stora norska marknaden där NAV som finansierar hjälpmedel har ett sådant 
krav. Vi har då också allt på plats för att också söka godkännande för Zoomen hos FDA i USA. Något 
som gör att marknaden öppnar än mer då bland annat VA (Veteran Administration) nu ställer krav på 
det för att de ska finansiera medicintekniska produkter. Vårt fokus i USA är dock, och har så varit 
under åren, välgörenhetsfonder och privatmarknaden som inte har det kravet. 
Slutligen måste jag kommentera min egen roll. Jag har nu jobbat fyra och ett halvt år, betydligt 
längre än jag räknade med när jag tog jobbet. Min ambition är dock att vara kvar tills en ny VD är 
utsedd. 


 
  Pehr-Johan Fager/VD Zoomability Int AB
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Affärside 
Zoomability utvecklar och tillhandahåller fordon som ger rörelsefrihet och körglädje till människor som 
upplever hinder i sin dagliga tillvaro. 
Vision 
Bolagets vision är att skapa rörelsefrihet för alla, överallt - A FREE MIND IN MOTION. 


 
Marknad och positionering 
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 målgrupp är personer med ryggmärgsskador, av vilka det bara i USA finns över 1 
miljon och i Sverige ca 6 000. En annan målgrupp är personer med MS eller andra degenerativa 
muskelsjukdomar med ca 20 000 bara i Sverige. En tredje 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 Research and Markets senaste analys var världsmarknaden för elrullstolar 3,9 miljarder dollar 
2021 och beräknas växa till 6,84 miljarder dollar 2027. Det motsvarar en ökningstakt med 9,8 % per 
år. 
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. 
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Förvaltningsberättelse 


 
Styrelsen och verkställande direktören för Zoomability Int AB, 559088-0240, med säte i Stockholm, får 
härmed avge årsredovisning för 2021. 


 


 
Allmänt om verksamheten 


Zoomability Int AB (publ), som är listat på Spotlight Stock Market, består av helägda dotterbolaget 
Zoomability AB, där verksamheten bedrivs, 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. 


 
Flera faktorer i omvärlden har påverkar vår verksamhet under året, och då främst coronapandemin. Vi 
har en produkt som måste upplevas och de nedstängningar som rått under 2021 har starkt begränsat 
våra möjligheter att låta potentiella kunder testa elrullstolen. Detta på alla våra marknader i Europa, 
USA och Australien. 
Ökade kostnader för insatsprodukter och transporter har också belastat oss under 2021. 
Den ryska invasionen i Ukraina har ytterligare spätt den ekonomiska oron med ökad inflation och 
bidragit till en försvagad kronan, vilket kommer också påverka oss under 2022. 


 
 


Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 
 


Koncern 
Belopp SEK 


 
2021-12-31 


 
2020-12-31 


 
2019-12-31 


 
2018-12-31 


 
2017-12-31 


Nettoomsättning 4 848 023 5 093 563 4 246 633 6 118 416 3 735 752 


Rörelseresultat -9 556 503 -5 749 782 -6 493 667 -2 372 882 -2 460 342 


Balansomslutning 19 842 337 11 220 031 12 486 309 12 811 802 4 764 525 


Soliditet 


Definitioner: se not 
80 65 65 26 37 


 
 
 
 


Moderföretag 
Belopp SEK 


 
2021-12-31 


 
2020-12-31 


 
2019-12-31 


 
2018-12-31 


 
2017-12-31 


Nettoomsättning 780 000 780 000 780 000 955 000 - 


Rörelseresultat -1 378 330 -1 253 973 -1 114 469 -151 152 -504 385 


Balansomslutning 16 730 975 11 295 197 15 925 301 8 445 395 6 852 477 
Soliditet 90 91 97 65 85 


 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 


 
Finansiella händelser 
Zoomability Int AB (publ) tog i maj två brygglån från långivare 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 stärka rörelsekapitalet för att kunna köpa insatsvaror till 
produktion. Lånet på 500 tkr är förlängt tills vidare med samma lånevillkor. 
Mellan 17 -31 augusti skedde teckning av de 2 288 959 utställda optionerna i TO1 till en kurs av 8 kr 
per aktie. Täckningsgraden var 94,9 %, och via garantiåtagande från Moldelio AB blev 
teckningsgraden 100 %, vilket inbringade brutto 18 312 tkr. Efter kostnader för garantiåtaganden i 
samband med teckningen blev nettot 17 512 tkr. 
Lånet som dotterbolaget Zoomability AB på 500 tkr från Almi haråterbetalats i slutet av oktober 2021. 
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Övriga händelser under räkenskapsåret 
Arbetet med vår dokumentation, för att registrera Zoom Uphill enligt det nya EU direktivet för 
medicintekniska produkter, MDR: 2017/745C, färdigställdes. (januari) 
Zoomability 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) 
Ett LoI (Letter of Intent) kring att starta ett JV (Joint Venture) i Kina signerades med vår partner Ruigu 
Robitics (augusti) 
En COO tillträdde med ansvar för produktion och kvalitetssystem (september) 
En produktspecialist anställdes med ansvar för logistik och teknisk support (oktober) 
Utvecklingen av Zoom med joystick har fortgått under året av Handitec i Vasa, Filnland 


 


 
Väsentliga hänelser efter räkenskapsåret 


 
Flera faktorer i omvärlden har påverkar vår verksamhet under året, och då främst coronapandemin. Vi 
har en produkt som måste upplevas och de nedstängningar som rått under 2021 har starkt begränsat 
våra möjligheter att låta potentiella kunder testa elrullstolen. Detta på alla våra marknader i Europa, 
USA och Australien. 
Den ryska invasionen i Ukraina har ytterligare spätt den ekonomiska oron med ökad inflation och 
bidragit till en försvagad kronan, vilket kommer också påverka oss under 2022. 
Det mesta av vårt arbete med interna processer kring inköp, produktion och leverans har slutförts. 
Arbetet med att testa Zoom Uphill enligt SS-EN 12184 har förberetts genom med att komplettera viss 
dokumentation. Själva testningen beräknas vara klar under juni. Genom detta kommer vi lättare kunna 
få Zoomen godkänd som kostnadsfritt hjälpmedel i en del länder, däribland Norge. 
Arbetet med en 5-årig affärsplan för Kina startade tillsammans med vår samtalspartner Ruigu 
Robotics, med vilka vi skrev ett LoI 13 augusti 2021. 
En affärsplan är nu klar kring vårt JV i Kina och ska presenterats för potentiella investerare. 
Ny återförsäljare i Spanien har kontrakterats. 
Förhandlingar sker med en distributör i Kanada som bör vara klara i juni. 
En rekrytering av ny VD har genomförts under perioden. Ingen har ännu utsetts men det finns flera 
intressanta kandidater. Nuvarande VD jobbar kvar tills vidare. 
Ett aktieägartillskott har skett med 5 miljoner till dotterbolaget Zoomability AB i maj för att stärka dess 
egna kapital. 


 


 
Ägarstruktur 
Zoomability Int AB är listat på Spotlight Stock Market med INSIN-kod SE0012740074. Per den 31 
december 2021 var de största ägarna med mer än 10 % av aktierna enligt nedan. 


 
 Kapital % Röster % 


Ted Tigerschiöld 16,43 16,43 


Övriga dryga 2000 ägare 83,57 83,57 


 


Förslag till disposition beträffande bolagets förlust 
Styrelsen föreslår ingen utdelning till aktieägarna och att den ansamlade förlusten balanseras i ny 
räkning. 


 
Belopp i SEK 


Balanseras i ny räkning -163 880 
 


Summa -163 880 


 
 
 


Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Resultaträkning - koncernen  


Belopp i SEK Not 2021-01-01-  2020-01-01-  


  2021-12-31  2020-12-31  


 


Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 


  
 


4 848 023 


  
 


5 093 563 


 


Övriga rörelseintäkter 3 96 830  106 138  


  4 944 853  5 199 701  


Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter 


  
-4 643 601 


  
-3 245 997 


 


Övriga externa kostnader 13 -4 347 507  -2 520 446  


Personalkostnader 4 -3 227 463  -3 122 647  


Av- och nedskrivningar av materiella och      


immateriella anläggningstillgångar 5 -2 000 000  -2 000 000  


Övriga rörelsekostnader 6 -282 785  -60 393  


Rörelseresultat  -9 556 503  -5 749 782  


Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 


  
242 856 


  
286 508 


 


Räntekostnader och liknande resultatposter  -70 465  -1 052 218  


Resultat efter finansiella poster  -9 384 112  -6 515 492  


Resultat före skatt  -9 384 112  -6 515 492  


Årets resultat  -9 384 112  -6 515 492  
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Balansräkning - koncernen 


 


Belopp i SEK Not 2021-12-31  2020-12-31  


 


TILLGÅNGAR 
     


Anläggningstillgångar      


Immateriella anläggningstillgångar 
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 


     


samt liknande rättigheter 8 3 650 000  5 650 000  


  3 650 000  5 650 000  


Summa anläggningstillgångar  3 650 000  5 650 000  


Omsättningstillgångar 
     


Varulager m m 
Råvaror och förnödenheter 


  
2 146 655 


  
1 983 816 


 


Förskott till leverantörer  1 601 037  218 800  


  3 747 692  2 202 616  


Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 


  
629 479 


  
822 095 


 


Skattefordringar  23 914  23 914  


Övriga fordringar  112 431  167 595  


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  102 957  211 932  


  868 781  1 225 536  


Kassa och bank  11 575 864  2 141 879  


Summa omsättningstillgångar  16 192 337  5 570 031  


SUMMA TILLGÅNGAR  19 842 337  11 220 031  


 
 







7(22) Zoomability INT AB (publ) 
559088-0240 


Balansräkning - koncernen 


 


Belopp i SEK Not 2021-12-31  2020-12-31  


 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 


     


Eget kapital      


Aktiekapital  15 243 606  8 354 448  


Uppskrivningsfond  2 795 000  4 383 000  


Övrigt tillskjutet kapital  38 354 666  27 625 894  


Annat eget kapital inkusive årets resultat  -40 434 021  -33 038 588  


Summa eget kapital  15 959 251  7 324 754  


Avsättningar 
     


Uppskjuten skatteskuld  855 000  1 267 000  


  855 000  1 267 000  


Långfristiga skulder 
     


Övriga skulder till kreditinstitut 10 253 658  587 083  


  253 658  587 083  


Kortfristiga skulder 
     


Leverantörsskulder  665 409  511 099  


Övriga kortfristiga skulder  1 290 281  809 970  


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  818 738  720 125  


  2 774 428  2 041 194  


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 842 337  11 220 031  
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Rapport över förändringar i koncernens egna kapital 
 


 
 


Koncern 


 
 


Aktiekapital 


  
Uppskriv- 


ningsfond 


 Övrigt 


tillskjutet 


kapital 


Annat eget 


kapital inkl 


årets resultat 


  
 


Totalt 


 


Vid årets början 2020-01-01 6 225 585  5 955 000  24 998 372 -29 092 824  8 086 133  


Nyemmision 2 128 863    2 627 522   4 756 385  


Uppskrivningsfond   -1 572 000   2 000 000  428 000  


Kursdifferenser      569 728  569 728  


Årets resultat      -6 515 492  -6 515 492  


Utgående balans 2020-12-31 8 354 448  4 383 000  27 625 894 -33 038 588  7 324 754  


Nyemmision 6 866 883 
   


10 632 797 
  


17 499 680 
 


Kvittningsemmision 22 275    95 975   118 250  


Uppskrivningsfond avskrivning   -1 588 000   2 000 000  412 000  


Kursdifferenser      -11 321  -11 321  


Året resultat      -9 384 112  -9 384 112  


 15 243 606  2 795 000  38 354 666 
 


-40 434 021  15 959 251  
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Kassaflödesanalys - koncern  


Belopp i SEK Not 2021-12-31 
 


2020-12-31 
 


Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 


  
-9 384 112 


  
-6 515 492 


 


Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  2 304 206  2 591 490  


  -7 079 906  -3 924 002  


Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -7 079 906  -3 924 002  


förändringar av rörelsekapital      


Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
     


Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  55 961  755 013  


Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -1 244 283  -74 473  


Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  35 958  -394 496  


Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8 232 270  -3 637 958  


Investeringsverksamheten 
     


Kassaflöde från investeringsverksamheten  -  -  


Finansieringsverksamheten 
Nyemission 


  
17 499 680 


  
4 691 287 


 


Upptagna lån  166 575  360 933  


Kassaflöde från finansieringsverksamheten  17 666 255  5 052 220  


Årets kassaflöde  9 433 985  1 414 262  


Likvida medel vid årets början  2 141 879  727 617  


Likvida medel vid årets slut  11 575 864  2 141 879  
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Resultaträkning - moderföretag  


Belopp i SEK Not 2021-01-01-  2020-01-01-  


  2021-12-31  2020-12-31  


 


Rörelsens intäkter 
Nettoomsättning 


 


 
2 


 
 


780 000 


  
 


780 000 


 


  780 000  780 000  


Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 


 
13 


 
-1 088 661 


  
-1 055 100 


 


Personalkostnader 4 -1 069 669  -978 873  


Rörelseresultat  -1 378 330  -1 253 973  


Resultat från finansiella poster 
Resultat från andelar i koncernföretag 


 
7 


 
-11 427 862 


  
-8 650 000 


 


Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 895  -605  


Resultat efter finansiella poster  -12 810 087  -9 904 578  


Resultat före skatt  -12 810 087  -9 904 578  


Årets resultat  -12 810 087  -9 904 578  
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Balansräkning - moderföretag 


 


Belopp i SEK Not 2021-12-31  2020-12-31  


 


TILLGÅNGAR 
     


Anläggningstillgångar      


Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag 


 
9 


 
5 682 547 


  
5 682 547 


 


  5 682 547  5 682 547  


Summa anläggningstillgångar  5 682 547  5 682 547  


Omsättningstillgångar 
     


Kortfristiga fordringar 
Fordringar hos koncernföretag 


  
- 


  
3 472 379 


 


Övriga fordringar  17 206  26 931  


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  83 500  168 384  


  100 706  3 667 694  


Kassa och bank  10 947 722  1 944 956  


Summa omsättningstillgångar  11 048 428  5 612 650  


SUMMA TILLGÅNGAR  16 730 975  11 295 197  
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Balansräkning - moderföretag 


 


Belopp i SEK Not 2021-12-31  2020-12-31  


 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 


     


Eget kapital      


Bundet eget kapital      


Aktiekapital  15 243 606  8 354 448  


  15 243 606  8 354 448  


Fritt eget kapital      


Överkursfond  20 731 457  10 002 685  


Balanserad vinst eller förlust  -8 085 250  1 819 328  


Årets resultat  -12 810 087  -9 904 578  


  -163 880  1 917 435  


Summa eget kapital  15 079 726  10 271 883  


Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 


  
75 743 


  
112 713 


 


Övriga kortfristiga skulder  1 236 946  523 616  


Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  338 560  386 985  


  1 651 249  1 023 314  


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  16 730 975  11 295 197  
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Rapport över förändringar i moderbolagets egna kapital 
 


 
Moderbolag 


Aktie- 


kapital 


Överkurs- 


fond 


Balanserat 


resultat 
Årets 


resultat 


 
Totalt 


 
Vid årets början 2020-01-01 


 
6 225 585 


 
7 375 163 


 
3 019 700 


 
-1 200 372 


 
15 420 076 


Omföring fg års resultat 
Nyemmision 


 
2 128 863 


 
2 627 522 


-1 200 372 1 200 372  
4 756 385 


Årets resultat 2020    -9 904 578 -9 904 578 


Utgående balans 2020-12-31 8 354 448 10 002 685 1 819 328 -9 904 578 10 271 883 


Nyemission 6 866 882 10 632 798 
  


17 499 680 


Kvittningsemission 
Omföring resultat föregående år 


22 275 95 975  
-9 904 578 


 
9 904 578 


118 250 
- 


Årets resultat            -12 810 087   -12 810 087 


Vid årets slut 2021-12-31 15 243 605 20 731 458 -8 085 250 -12 810 087 15 079 726 
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Kassaflödesanalys - moderföretag  


Belopp i SEK Not 2021-12-31 
 


2020-12-31 
 


Den löpande verksamheten 
Resultat efter finansiella poster 


  
-12 810 087 


  
-9 904 578 


 


Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  11 546 112  8 650 000  


  -1 263 975  -1 254 578  


Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -1 263 975  -1 254 578  


förändringar av rörelsekapital      


Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 
     


Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -7 860 874  -2 685 978  


Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  127 936  583 187  


Kassaflöde från den löpande verksamheten  -8 996 913  -3 357 369  


Investeringsverksamheten 
     


Kassaflöde från investeringsverksamheten  -  -  


Finansieringsverksamheten 
Nyemission 


  
17 499 680 


  
4 691 287 


 


Upptagna lån  500 000    


Kassaflöde från finansieringsverksamheten  17 999 680  4 691 287  


Årets kassaflöde  9 002 767  1 333 918  


Likvida medel vid årets början  1 944 956  611 038  


Likvida medel vid årets slut  10 947 723  1 944 956  
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Noter 


 
Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i SEK om inget annat anges. 


 
 


Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år. 


 


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


Koncernredovisning 
I koncernredovisningen konsolideras Moderföretaget och samtliga dotterföretgs verksamheter fram till 
och med den 31 december 2021. Dotterföretag är alla företag i vilka koncernen har 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. 


 
Alla dotterföretag är helägda och 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: 
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. 


 
Intäktsredovisning 
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 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. 


 
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. 


 
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. 


 
 
 


Värderingsprinciper mm 
 


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


Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
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ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningsbart belopp utgörs av 
anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt 
över den förväntade nyttjandeperioden. 


 


Följande avskrivningstider tillämpas: 
 


Immateriella anläggningstillgångar 
Patent, Licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5 år 


 


Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar 
 


Företaget omvärderade sitt innehav av patent och en uppskrivning skedde 2018 till marknadsvärdet. 
Därefter har ingen ytterligare omvärdering skett och värdet skrivs av över fem år. Avsättning för skatt 
skedde vid uppskrivningen och därefter återförs i takt med avskrivningarna. 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 


 
Prövning nedskrivningsbehov av immateriella anläggningstillgångar 
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. 


 


Varulager 
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. 


 


Inkomstskatter 
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 
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 
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. 


 
Omräkning av poster i utländsk valuta 
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. 


 


Fordringar, skulder och avsättningar 
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 
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belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaffningsvärde om inget 
annat anges ovan. 


 


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


 


Eget kapital 
Eget kapital i koncernen består av följande poster 
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för emitterande och registrerade aktier. 
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. 
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. Även 
omräkningsreserver ingår, vilket innehåller omräkningsdifferenser från omräkning av finansiella 
rapporter för koncernens utlandsverksamhet till SEK. 


 
Uppskattningar och bedömningar 
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. 


 
Bedömning av osäkra fordringar 
Kundfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till koncernen. Därmed görs en 
detaljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen. 


 


Nedskrivningar 
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). 


 
Osäkerhet i uppskatttningen 
Nedskrivningar 
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 


 


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


 


Varulager 
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. 
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Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 
 Moderföretaget  


 2021 2020 


Andel av årets försäljning som skett från andra företag 0 0 


i koncernen   


Andel av årets totala försäljning som skett till andra företag 780 000 780 000 


inom koncernen   


 
 


Not 3 Övriga rörelseintäkter  
2021-01-01- 


  
2020-01-01- 


 


 2021-12-31  2020-12-31 


Koncern 
Kursvinster på fordringar 


 
96 830 


  
101 200 


 


Övrigt, Återbäring försäkring   4 938  


Summa 96 830  106 138  


Moderföretag  
- 


  
- 


 


Summa -  -  


 
Not 4  Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse 


 
Medelantalet anställda  


 2021-01-01-  2020-01-01-  


 2021-12-31 Varav män 2020-12-31 Varav män 


Moderföretag 1 1 1 1 


Dotterföretag  3  2  3  2 


Koncernen totalt 4 3 4 3 


 
Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare 


2021-12-31 2020-12-31 


Andel Andel 


kvinnor i % kvinnor i % 


Moderföretag 
Styrelsen 


Övriga ledande befattningshavare 


0% 0% 


Koncern 
Styrelsen 


 
0% 


 
0% 


Övriga ledande befattningshavare   


Uppgifterna avser förhållande på balnsdagen 
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 
 2021-01-01- 2020-01-01- 


2021-12-31 2020-12-31 


Moderföretag 
Styrelse och VD 


 
901 431 


 
882 326 


Sociala kostnader 118 238 96 547 


Dotterföretag 
Övriga anställda 


 
1 756 266 


 
1 707 744 


Sociala kostnader 293 841 241 542 


Koncern 
Styrelse och VD 


 
901 431 


 
882 326 


Övriga anställda 1 756 266 1 707 744 


Summa 2 657 697 2 590 070 


Sociala kostnader 412 079 338 089 


 
Not 5 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 


anläggningstillgångar 
 
 


Koncern 


2021-01-01- 2020-01-01- 


2021-12-31 2020-12-31 


Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång  


Koncessioner, patent, licenser, varumärken 2 000 000  2 000 000  


 2 000 000  2 000 000  


 
Moderföretag 
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång 


    


 -  -  


 
Not 6 Övriga rörelsekostnader 


 


 
2021-01-01- 


  


 
2020-01-01- 


 


 2021-12-31  2020-12-31  


Koncern 
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 


 
282 785 


  
60 393 


 


Summa 282 785  60 393  


 
Not 7 Resultat från andelar i koncernföretag 


 


 
2021-01-01- 


  


 
2020-01-01- 


 


 2021-12-31  2020-12-31  


Nedskrivningar 11 427 862  8 650 000  


 11 427 862  8 650 000  







20(22) Zoomability INT AB (publ) 
559088-0240 


 


 


Not 8 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 
 2021-12-31  2020-12-31  


Koncern 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 


    


-Vid årets början 10 000 000  10 000 000  


Vid årets slut 10 000 000  10 000 000  


Ackumulerade avskrivningar:     


-Vid årets början -4 350 000  -2 350 000  


-Årets avskrivning -2 000 000  -2 000 000  


Vid årets slut -6 350 000  -4 350 000  


Redovisat värde vid årets slut 3 650 000  5 650 000  


 
Not 9 Andelar i koncernföretag 


 


 
2021-12-31 


  


 
2020-12-31 


 


Ackumulerade anskaffningsvärden:     


-Vid årets början 19 332 547  10 682 547  


Aktieägartillskott 7 000 000  8 650 000  


-Vid årets slut 26 332 547  19 332 547  


Ackumulerade uppskrivningar: 
    


Vid årets slut -  -  


Ackumulerade nedskrivningar: 
    


-Vid årets början -13 650 000  -5 000 000  


-Årets nedskrivningar -7 000 000  -8 650 000  


Vid årets slut -20 650 000  -13 650 000  


Redovisat värde vid årets slut 5 682 547  5 682 547  


 
Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag 
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal 
aktier. 


 
 
 


Dotterföretag / Org nr / Säte 


 
Antal 


andelar 


 
 


i % 


 2021-12-31 


Redovisat 


värde 


  2020-12-31 


Redovisat 


värde 


 


Zoomability AB, 556850-2206, Stockholm 190 911 100  5 682 547   5 682 547  


Zoomability Inc, 36-4791217,Delawere, USA         


    5 682 547   5 682 547  


Not 10 Checkräkningskredit 
    


 


2021-12-31 


   
 


2020-12-31 


 


Koncernen 
Beviljad kreditlimit 


    
1 000 000 


   
1 000 000 


 


Outnyttjad del    -746 342   -912 917  


Utnyttjat kreditbelopp    253 658   87 083  


Moderföretaget 
Beviljad kreditlimit 


    
- 


   
- 


 


Outnyttjad del    -   -  


Utnyttjat kreditbelopp    -   -  
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Not 11 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser  


Ställda säkerheter  
2021-12-31 


 
2020-12-31 


Koncernen   


Företagsinteckningar 1350000 1000000 


Moderföretaget 
  


För egna skulder och avsättningar Inga Inga 


 
 
 
 
 
 
 
 


Not 12 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 


Flera faktorer i omvärlden har påverkar vår verksamhet under året, och då främst coronapandemin. Vi 
har en produkt som måste upplevas och de nedstängningar som rått under 2021 har starkt begränsat 
våra möjligheter att låta potentiella kunder testa elrullstolen. Detta på alla våra marknader i Europa, 
USA och Australien. 


 
Den ryska invasionen i Ukraina har ytterligare spätt den ekonomiska oron med ökad inflation och 
bidragit till en försvagad kronan, vilket kommer också påverka oss under 2022. 


 
Det mesta av vårt arbete med interna processer kring inköp, produktion och leverans har slutförts. 
Arbetet med att testa Zoom Uphill enligt SS-EN 12184 har förberetts genom med att komplettera viss 
dokumentation. Själva testningen beräknas vara klar under juni. Genom detta kommer vi lättare kunna 
få Zoomen godkänd som kostnadsfritt hjälpmedel i en del länder, däribland Norge. 


 
Arbetet med en 5-årig affärsplan för Kina startade tillsammans med vår samtalspartner Ruigu 
Robotics, med vilka vi skrev ett LoI 13 augusti 2021. 
En affärsplan är nu klar kring vårt JV i Kina och ska presenterats för potentiella investerare. 


Ny återförsäljare i Spanien har kontrakterats. 


Förhandlingar sker med en distributör i Kanada som bör vara klara i juni. 
 


En rekrytering av ny VD har genomförts under perioden. Ingen har ännu utsetts men det finns flera 
intressanta kandidater. Nuvarande VD jobbar kvar tills vidare. 


 
Ett aktieägartillskott har skett med 5 miljoner till dotterbolaget Zoomability AB i maj för att stärka dess 
egna kapital. 
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Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål 
för fastställelse på ordinarie årsstämma. 
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