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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Koncern
 Genom det helägda dotterföretaget Flowscape AB erbjuds Flowscapes IT-lösning för att skapa en
 effektiv arbetsdag på kontoret samt optimera nyttjandet av kontorsytorna. Lösningen levereras som ett
 komplett paket med både hårdvara och mjukvara. Mjukvaran utvecklas själv och hårdvaran, från
 utvalda underleverantörer, återförsäljs. Exempel på lösningar i systemet är bokning av mötesrum,
 arbetsplatser, parkeringsplatser, skåp m.m. samt hitta kollegor, felrapportering av kontorsutrustning,
 besökshantering och accesskontroll. Funktionerna i systemet möjliggörs bl.a. av IoT-sensorer,
 inomhuspositionering, rumspaneler, kioskskärmar, mobilappar, webappar och plugin för andra
 IT-system. Flowscape har idag över 150 kunder i fler än 30 länder. Antalet kunder har under 2020
 både ökat och breddats till nya marknader. 

 Flowscape Technology AB säljer kommunikations- och samverkanssystemet C-One. C-One är ett
 kraftfullt verktyg designat för bred tidskritisk kommunikation med olika målgrupper i verksamheter med
 stort behov av snabb kommunikation och informationsspridning. Detta system erbjuds Flowscape ABs
 kunder som en lösning för att snabbt skicka ut meddelanden till anställda på kontoret. Lösningen kan
 både användas för att skicka ut allmänna meddelanden om vad som händer på kontoret idag, men
 också användas när kontoret snabbt behöver utrymmas i händelse av en nödsituation.

 Koncernen har säljkontor i Sverige, Storbritannien och USA samt huvudkontoret ligger i Stockholm,
 med ett dotterkontor i Bulgarien.

 Flowscapes tjänster säljs som en prenumerationstjänst där kunden betalar för att nyttja
 Flowscape-systemet över viss tid. Detta ger mindre initial intäkt men en återkommande intäkt över tid.
 Försäljning och leverans av Flowscapes tjänster sker ofta genom partners men det sker även
 direktförsäljning till slutkund.

Moderföretag
 Flowscape Technology AB säljer kommunikations- och samverkanssystemet C-One.

Koncernstruktur
 Koncernen består förutom av Flowscape Technology AB av det helägda dotterbolaget Crowdsoft
 Nordic AB, org nr 556923-9394 samt sedan mars 2018 även det helägda dotterbolaget Flowscape AB,
 org nr 556866-9625. Bolagen har sitt säte i Stockholm. Från och med november 2019 ingår även
 Flowscape Technology Ltd med säte utanför London i koncernen. Detta bolag är vilande.

Marknaden
 Den pandemi som 2020 drabbade världen har drastiskt påverkat den marknad som Flowscape agerar
 på. Regeringar rekommenderade medborgare, som kunde, att arbeta hemifrån och större delen av
 världens kontor var i princip stängda. Detta påverkade väsentligt behovet av vissa delar av Flowcapes
 utbud men det skapade också nya behov. Under rådande pandemi har det varit stor efterfrågan på
 IT-lösningar för att hålla social distansering, begränsning av antalet personer på kontoret, förhindra
 sjuka att komma till kontoret samt smittspårning. Detta har under 2020 skapat nya affärsmöjligheter för
 Flowscape. 

 Efter en lång tid av hemarbete har många företag och medarbetare fått upp ögonen för dess för- och
 nackdelar. Under 2021 ser det ut som att pandemin kommer begränsas, m.h.a. vaccinering, och
 bolagen kommer öppna upp kontoren igen. Dock visar ett stort antal undersökningar att arbetslivet inte
 kommer se ut som innan pandemin. Många medarbetare vill arbeta ett antal dagar i veckan hemifrån
 och komma in till kontoret främst för teamarbete och träffa kollegor. Detta göra att många företag har
 börjat se över sina kontor. De behöver anpassa dem mer efter behoven av samarbete och social
 samvaro samt de kommer inte behöva lika stora kontorsytor, eftersom en stor del av personalstyrkan
 varje dag arbetar hemifrån. De behöver också ha effektiva lösningar för att digital koppla upp de som
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 är på kontoret med de som arbetar hemifrån.

 Dessa förändringar skapar stora möjligheter för Flowscape. Vi ser en ökande efterfrågan på lösningar
 för bokning av arbetsplatser samt möjlighet för medarbetarna att koordinera veckan tillsammans med
 sina kollegor. Eftersom pandemin har varit global så sker denna förändring också globalt. 

 Vi ser också ett ökande intresse för att mäta hur kontoret nyttjas. Kunderna vill inte bara mäta
 beläggning av arbetsplatser och mötesrum utan de vill även mäta andra delar, så som fikarum,
 loungeytor, lunchrum, toaletter etc. Denna data skall användas som input för mycket viktiga beslut om
 ombyggnader av kontoren samt reduceringar av kontorsytorna. 

 Under 2020 har Flowscape tecknat flera nya kundavtal. Utvecklingen på hemmamarknaden har varit
 stabil med en ökad konkurrens inom de enklare produkterna, så som rumspaneler, men Flowscape
 har stärkt sin ställning inom det mer avancerade segmentet. Genom den nya digitala
 marknadsföringsplattformen har Flowscapes exponering ute i Europa och i USA ökat kraftigt under
 2020. Detta har lett till en radikal ökning av inkommande förfrågningar från dessa marknader.

 C-One är en kommunikationsplattform som består av en webbaserad kontrollcentral samt en
 applikation för användarnas smartphone. Via C-One kan kunden koordinera, rikta och skicka
 information till användare. Exempelvis vid rutinmässig interninformation eller strategiska meddelanden
 i samband med särskilda händelser. C-One vänder sig till organisationer, företag och myndigheter och
 ger stora möjligheter att rikta önskad information till specifika användare och säkra att personer har
 läst informationen. Marknaden för C-One är mer omogen än för Flowscapes produkter och eftersom
 kontoren varit stängda under större delen av 2020 så har efterfrågan av denna produkt inte varit så
 stor. Dock har denna produkt under 2020 presenterats för att antal större kunder och partners med
 mycket positiv feedback. Vår förhoppning är att intresset för denna produkt ökar mot senare delen av
 2021, då kontoren har öppnat upp igen.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
Belopp KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 31 654 26 788 19 286 458 101
Resultat före skatt -23 294 -24 610 -32 318 -10 723 -11 651
Balansomslutning 72 804 79 833 97 807 29 821 17 112
Soliditet 81% 69% 82% 70% 59%
Definitioner: se not

Moderföretag
Belopp KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning 1 218 256 258 458 101
Resultat före skatt -8 057 -10 144 -34 718 -10 722 -11 650
Balansomslutning 86 855 69 332 79 165 29 825 17 115
Soliditet 99% 97% 98% 70% 59%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 24 februari - extrastämma
 Flowscape Technology AB höll extrastämma den 24 februari för att besluta om nyemission av aktier.
 Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om att emittera högst 175 000 000 aktier till en
 teckningskurs om 0,078 kronor per aktie. Flowscape tillfördes under mars 30 MSEK i tillväxtkapital
 innan emissionskostnader och betalning av brygglån. Kapitalet tillfördes för att accelerera den
 internationella expansionen med utökad säljnärvaro i Storbritannien och öppnande av säljkontor i USA
 samt marknadsföringsnärvaro på dessa marknader.

 30 juni - årsstämma
 Flowscape Technology AB höll årsstämma den 30 juni. Årsstämman beslutade i enlighet med
 valberedningens förslag att omvälja Henrik Tjernberg, Peter Reigo, Johan Hägerlöf och Urban
 Fagerstedt som styrelseledamöter samt välja in Magnus Åkerman som ny styrelseledamot. Magnus
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 avträdde dock i augusti eftersom han fått ett prestigeuppdrag inom EU, som inte längre tillät honom att
 sitta i Flowscapes styrelse. 

 Övriga väsentliga händelser under räkenskapsåret
 -  Flowscape tecknade ett återförsäljaravtal med Ricoh Europa. Genom avtalet ingår Flowscapes
 Smarta kontortslösningar och C-One i Ricoh´s erbjudande i 22 Europeiska länder. Ricoh är en ledande
 aktör för digitala kontors- och printerlösningar. Sedan tidigare har Flowscape levererat tillsammans
 med Ricoh i Sverige, Storbritannien och Schweiz. 

 - Flowscape växte i Norge med en stor affär inom den publika sektorn. Kunden valde Flowscapes
 smartakontorslösning till sitt nybyggda kontor i Oslo. Det totala ordervärdet över tre år är 4 500 kSEK
 med en årlig intäkt på 920 kSEK. Affären har gett många ringar på vattnet på norska marknaden.

 - Flowscape fick en order, på kriskommunikationsverktyget C-One, från ett av Sveriges största
 gruvbolag. Kunden bygger tillsammans med Flowscape sitt framtida digitala kontorskoncept, där
 C-One är tänkt att vara lösningen för mobilbaserad kriskommunikation. Denna första order är för ett av
 kundens kontor och har ett ordervärde på 200 kSEK över kontraktets 42 månader.

 - Under räkenskapsårets första kvartal spreds Covid-19 över hela världen och skapade en global
 pandemi. Detta gjorde att alla marknader, där Flowscape agerar, under kvartal två går in i en lock
 down. Kontoren stängs och personalen arbetar hemifrån. Nedstängningen av kontoren fortsätter sedan
 under resten av 2020, med vissa undantag där t.ex. Storbritannien öppnar upp några månader under
 sommaren. Flowscape anpassade sig snabbt till de nya behov som uppstod och började efter
 sommaren leverera en digital lösning som löste några av nyckelbehoven, så som social distansering
 och smittspårning, under pandemin.

 - Atea Sverige valde Flowscape som smart kontorssystem när de renoverade sitt huvudkontor i Kista.
 Systemet kommer att nyttjas av ca 800 medarbetare, vilka jobbar såväl nationellt som inom
 Stockholmsregionen. Systemet kommer också att användas i mötesytor för kunder och
 samarbetspartners. 

 - Ett stort globalt företag tog beslut om att rulla ut Flowscapes nya lösning för social distansering på 70
 av företagets kontor. Avtalet bygger på att licensintäkterna ökar när kontoren öppnar och antalet
 användare stiger.

 - Efter en framgångsrik pilot tecknade Flowscape, genom vår globala partner Fujitsu, ett avtal för
 global utrullning av vår Smarta-kontorslösning. Slutkunden är ett multinationellt företag med
 verksamhet över hela världen. 

 - Flowscape öppnade under oktober 2020 sitt Nordamerikakontor i San Fransisco och har under
 räkenskapsåret expanderat med 17 st nya installationer i Nordamerika.

 - Flowscape har under räkenskapsåret ökat sin bemanning på det brittiska kontoret och utökat med 23
 st nya installationer i Storbritannien.

 - En ny hemsida och digital marknadsföringsplattform lanserades i kvartal tre. Denna har kraftigt ökat
 antalet inkommande förfrågningar från marknader utanför Sverige.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

 - En av Sveriges större kommuner beställde Flowscapes smarta kontorslösning till sitt nya
 kommunhus. Affären genomfördes tillsammans med ATEA och löper över fem år. Det totala
 ordervärde är 2 400 kSEK, varav 1 500 kSEK är för mjukvara och 900 kSEK för hårdvara och
 installation. 

 - Ett globalt konsultbolag expanderade sin Flowscape-installation till Nya Zealand, vilket är en ny
 marknad för Flowscape. Lösningen omfattar både rums- och platsbokning samt ett kraftfullt verktyg för
 analys av kontorsytornas nyttjande. Det totala ordervärdet är 310 kSEK första året och därefter 110
 kSEK årligen.

 - Ett ledande brittiskt teknologiföretag valde Flowscapes bokningslösning för sju av sina kontor i
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 Storbritannien. Det totala ordervärdet är 250 kSEK och därefter 192 kSEK årligen.

 - En av Flowscapes stora globala kunder fortsatte sin expansion och utökade antalet bokningsbara
 arbetsplatser till 31,000 på 100 kontor i 34 länder. Utökningens ordervärde första året är 480 kSEK och
 därefter 180 kSEK årligen.

 - Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag fortsätter att expandera sin Flowscape-installation i
 USA. Fyra nya kontor har adderats och det totala ordervärdet, för de tillagda kontoren, är 840 kSEK
 första året och därefter 250 kSEK årligen.

Styrelsens ansvar
 Styrelsen består av fyra stämmovalda ledamöter. Styrelsens arbetsordning innehåller bland annat
 uppgifter om ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören.
 Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsens arbete följer en årlig mötesplan
 med fast struktur för dagordning vid varje styrelsemöte. Vid styrelsemötena deltar vid behov
 tjänstemän i bolaget som föredragande. Närståendetransaktioner behandlas under not 23 nedan.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
 De risker och osäkerhetsfaktorer som Flowscape Technologys verksamhet exponeras för är
 sammanfattningsvis relaterade till bland annat teknologiutveckling, global konkurrens samt
 kapitalbehov för snabb tillväxt och expansion till nya marknader.

 Flowscapes produkter har funnits på marknaden sedan 2014 och är därmed relativt beprövade.
 Marknaden mognar och konkurrensen ökar. Detta ställer krav på Flowscape att kontinuerligt utveckla
 produkten och växa verksamheten för att öka förmågan att generera positivt finansiellt resultat.
 Eftersom Flowscape levererar en molnbaserad mjukvaruprodukt är potentialen stor för global
 expansion men det skapar också en global konkurrens på de marknader där Flowscape idag har en
 stark ställning. Eftersom affärsmodellen är prenumerationsbaserad är snabb tillväxt viktigt för att ge det
 överskott som krävs för fortsatt snabb produktutvecklingstakt och marknadstillväxt. 

 Flowscape tog i början av räkenskapsåret in 30 miljoner SEK för internationell expansion i
 Storbritannien och USA. Fortsatt expansion eller uppköp kan kräva ytterligare tillskott av tillväxtkapital.

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
 Belopp i SEK
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Överkursfond 129 323 845
Balanserad vinst eller förlust -84 351 705
Årets resultat -8 057 312

36 914 828
disponeras:
Balanseras i ny räkning 36 914 828

Summa 36 914 828

 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 KSEK Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 31 654 26 788
Aktiverat arbete för egen räkning 11 369 6 783
Övriga rörelseintäkter 339 311

43 362 33 882

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -10 048 -8 323
Övriga externa kostnader 4,5 -18 976 -12 620
Personalkostnader 6 -11 376 -10 761
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 7 -25 414 -26 007
Övriga rörelsekostnader -573 -

Rörelseresultat -23 025 -23 829

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 87 -
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -356 -781

Resultat efter finansiella poster -23 294 -24 610

Resultat före skatt -23 294 -24 610

Årets resultat -23 294 -24 610

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare -23 294 -24 610

Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning, sek -0,01 -0,02
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Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 11 25 612 37 432
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 12 28 026 29 833
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 13 - 12

53 638 67 277

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 306 333

306 333

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 16 230 230

230 230

Summa anläggningstillgångar 54 174 67 840

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 1 239 1 329
Förskott till leverantörer 1 193 1 147

2 432 2 476

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 4 225 4 999
Skattefordringar - 346
Övriga fordringar 1 154 809
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 833 432

6 212 6 586

Kassa och bank 9 986 2 931

Summa omsättningstillgångar 18 630 11 993

SUMMA TILLGÅNGAR 72 804 79 833

  2021-05-12 12:35:58 UTCSignerat 1864140 7 / 29Oneflow ID Sida



Flowscape Technology AB (publ)  7(27)

556725-4866

Balansräkning - koncernen
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 45 062 35 437
Övrigt tillskjutet kapital 129 324 112 407
Annat eget kapital inkl årets resultat -115 696 -92 401

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 58 690 55 443

Summa eget kapital 58 690 55 443

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 261 1 917

261 1 917

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 1 657 829
Leverantörsskulder 2 727 4 468
Skatteskulder 18 -
Övriga kortfristiga skulder 23 1 607 7 822
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 7 844 9 354

13 853 22 473

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 72 804 79 833
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Förändring eget kapital - koncernen

 Övrigt Annat eget Summa 
Aktie- tillskjutet kapital inkl eget 

kapital kapital årets resultat kapital

2019-01-01--2019-12-31
Ingående eget kapital 35 437 112 407 -67 790 80 054

Årets resultat -24 611 -24 610

Utgående eget kapital 35 437 112 407 -92 401 55 444

2020-01-01--2020-12-31
Ingående eget kapital 35 437 112 407 -92 401 55 444
Nyemission 9 625 20 405 30 030
Emissionskostnader -3 491 -3 492
Årets resultat -23 294 -23 293

Utgående eget kapital 45 062 129 321 -115 695 58 689
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -23 294 -24 610
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 25 25 414 26 504

2 120 1 894

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 2 120 1 894
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager 44 -105
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 374 3
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -3 867 3 429

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 329 5 221

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -11 749 -6 914
Förvärv av finansiella tillgångar - -230

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 749 -7 144

Finansieringsverksamheten
Nyemission 26 540 -
Upptagna lån - 4 000
Amortering av låneskulder -6 408 -1 290

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20 132 2 710

Årets kassaflöde 7 054 787
Likvida medel vid årets början 2 931 2 144

Likvida medel vid årets slut 9 985 2 931
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2020-01-01- 2020-01-01-

2020-12-31 2020-09-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning 3 1 218 256
Aktiverat arbete för egen räkning 590 830
Övriga rörelseintäkter 24 -

1 832 1 086

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -40 -70
Övriga externa kostnader 4,5 -2 765 -2 316
Personalkostnader 6 -935 -1 230
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 7 -5 143 -7 599

Rörelseresultat -7 051 -10 129

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 8 -1 000 -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 87 497
Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -93 -512

Resultat efter finansiella poster -8 057 -10 144

Resultat före skatt -8 057 -10 144

Årets resultat -8 057 -10 144
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2020-09-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 12 4 021 8 563
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt liknande rättigheter 13 - 12

4 021 8 575

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 53 694 53 694

53 694 53 694

Summa anläggningstillgångar 57 715 62 269

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 213 213
Fordringar hos koncernföretag 18 772 10 768
Aktuell skattefordran - 98
Övriga fordringar 198 193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 307 313

19 490 11 585

Kassa och bank 9 650 148

Summa omsättningstillgångar 29 140 11 733

SUMMA TILLGÅNGAR 86 855 74 002
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2020-09-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 45 062 35 437
Fond för utvecklingsutgifter 4 021 7 198

49 083 42 635

Fritt eget kapital
Överkursfond 129 324 112 407
Balanserad vinst eller förlust -84 352 -77 384
Årets resultat -8 057 -10 144

36 915 24 879

Summa eget kapital 85 998 67 514

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 434 817
Skulder till koncernföretag - 31
Aktuell skatteskuld 18 -
Övriga kortfristiga skulder 23 239 4 986
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 166 654

857 6 488

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 86 855 74 002
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Förändring eget kapital - moderbolag

  Över- Balan-   
Aktie- Fond  för kurs- serade Årets  

kapital utv.utgifter fond medel resultat Total

2019-01-01--2019-12-31
Ingående eget kapital 35 437 10 526 112 407 -45 995 -34 718 77 657

Omföring föregående
års resultat -34 718 34 718 -

Aktivering utvecklingsutgifter 830 -830 -
Återföring utvecklingsutgifter -4 158 4 158 -

Årets resultat -10 144 -10 144

Utgående eget kapital 35 437 7 198 112 407 -77 385 -10 144 67 513

2020-01-01--2020-12-31
Ingående eget kapital 35 437 7 198 112 407 -77 385 -10 144 67 513

Omföring föregående
års resultat -10 144 10 144 -

Aktivering utvecklingsutgifter 589 -589 -
Återföring utvecklingsutgifter -3 766 3 766 -

Nyemission 9 625 20 405 30 030
Emissionskostnader -3 488 -3 488

Årets resultat -8 057 -8 057

Utgående eget kapital 45 062 4 021 129 324 -84 352 -8 057 85 998
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Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp i KSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -8 057 -10 144
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 25 5 161 8 096

-2 896 -2 048

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -2 896 -2 048
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -1 492 -1 486
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -865 483

Kassaflöde från den löpande verksamheten -5 253 -3 051

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -589 -830
Lämnade lån koncernbolag -6 587 -

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 176 -830

Finansieringsverksamheten
Nyemission 26 540 -
Upptagna lån - 4 000
Amortering av låneskulder -4 609 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 931 4 000

Årets kassaflöde 9 502 119
Likvida medel vid årets början 148 29

Likvida medel vid årets slut 9 650 148
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i KSEK 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 gällande såväl moderbolaget som
 koncernen.

Koncernredovisning
 Flowscape Technology AB upprättar koncernredovisning. Företag där Flowscape Technology AB
 innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där Flowscape Technology AB genom
 avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i
 koncernredovisningen. Uppgifter om koncernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar.
 Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande
 inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då
 det bestämmande inflytandet upphör. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden.
 Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Goodwill utgörs av mellanskillnaden
 mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet
 inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Intäkter
 Intäktsredovisning sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna
 kommer att tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna inkluderar
 endast det bruttoinflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhåller eller kan erhålla för egen
 räkning. Koncernens intäkter består av en kombination av licenser för mjukvara, försäljning av
 hårdvara, ersättning för installationsarbete även omfattande av framtagande av karta för
 kontorslösningar samt ersättning för support och underhållsavtal. De intäkter som härrör från
 försäljning av hårdvara respektive ersättning för intallationsarbete med mera intäktsförs vid leverans till
 kund. Intäkter härrörande från licenser för mjukvara liksom ersättning för support och underhållsavtal
 faktureras för överenskommen tidsperiod och intäktsförs månadsvis över överenskommen tidsperiod. 

 Pågående tjänsteuppdrag
 Inkomster till fast pris redovisas som intäkt enligt färdigställande metoden, det vill säga senast när
 arbetet väsentligen är fullgjort. I balansräkningen redovisas för ej färdigställda uppdrag nettot av
 nedlagda kostnader minskat med fakturerade belopp som pågående arbete för annans räkning. Om
 ett uppdrag befaras gå med förlust redovisas en kostnad omgående i resultaträkningen.

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

Anläggningstillgångar

 Immateriella tillgångar
 Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för internt
 upparbetade immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade
 till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt
 genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.
 Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska
 fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt
 sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. 
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 Materiella tillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
 anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent
 i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och
 den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som
 inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del av tillgångens prestanda ökar i
 förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och
 underhåll redovisas som kostnad. Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en
 anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Avskrivningar år

Immateriella anläggningstillgångar
Goodwill 5

Internt upparbetade immateriella tillgångar:
Balanserade utgifter för utveckling 5

Förvärvade tillgångar
Patent 5
Licenser 5

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 20
Inventarier, verktyg och installationer 5

 Nedskrivningar
 När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov.
 Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till
 återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer
 där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar, andra än
 goodwill, som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. En
 nedskrivning av goodwill återförs endast om nedskrivningen är förorsakad av en specifik extern
 händelse av exceptionell natur som inte förväntas återkomma och ökningen av återvinningsvärdet
 hänförs direkt till återföringen av effekten av den specifika händelsen. I resultaträkningen redovisas
 nedskrivningar och återföringar i posten Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar.

Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen [Alt. (eller) vägda
 genomsnittspriser].  I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa
 varorna till deras aktuella plats och skick.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
 temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
 redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
 skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande
 tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och
 skatteregler som är beslutade före balansdagen och inte har nuvärdeberäknats. Uppskjutna
 skattefordringar har värderats högst till det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på
 innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
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Leasing
 Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
 oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt
 över leasingperioden.

Finansiella instrument
 Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3, kapitel 11, vilket innebär att värdering
 sker utifrån anskaffningsvärde. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar
 värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder,
 låneskulder och derivatinstrument. Instrumentet redovisas i balansräkningen när Flowscape blir part i
 instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att
 erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett
 alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
 balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

 Kundfordringar och övriga fordringar
 Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12
 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det
 belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar
 som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid
 överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas
 som ränteintäkt i resultaträkningen. 

 Låneskulder och leverantörsskulder
 Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet
 anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
 förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
 instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
 och det belopp som ska återbetalas. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Ersättningar till anställda
 Avgiftsbestämda pensioner
 Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella
 perioden, följaktligen krävs inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden
 och det finns inga möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster.

Klassificering
 Anläggningstillgångar, långfristiga skulder och avsättningar består i allt väsentligt enbart av belopp som
 förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen.
 Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt enbart att belopp som förväntas
 eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

Kassaflödesanalys
 Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
 transaktioner som medfört in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget, förutom
 kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och kreditinstitut samt kortfristiga likvida
 placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från
 anskaffningstidpunkten.
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Not 2  Uppskattningar och bedömningar
 Att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med K3 kräver att företagsledningen och styrelsen gör
 bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av
 redovisningsprinciperna och redovisade tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Det verkliga utfallet
 kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningarna och antagandena ses över
 regelbundet. Ändringar av uppskattningar och redovisas i den period ändringen görs om ändringen
 endast påverkat denna period, eller i den period görs och i framtiden om ändringen påverkar både
 aktuell period och framtida perioder. 

 Företagsledningens och styrelsens bedömningar vid tillämpningen av K3 som har en betydande
 inverkan på de finansiella rapporterna och uppskattningar som kan medföra väsentliga justeringar i
 påföljande års finansiella rapporter beskrivs nedan.

 Forskning och utveckling och Goodwill
 Utgifter för utveckling där kunskap tillämpas för att åstadkomma nya eller förbättrade produkter
 redovisas som en tillgång i balansräkningen om produkten är tekniskt och kommersiellt användbar och
 företaget har tillräckliga resurser för att fullfölja utvecklingen och därefter använda eller sälja den
 immateriella tillgången. 

 Det redovisade värdet inkluderar direkt hänförbara kostnader, till exempel tjänster, och ersättningar till
 medarbetare. Kostnader redovisade i balansräkningen är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag
 för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 

 Koncernen och moderbolaget har Balanserade utvecklingsutgifter för utveckling av programvaror till ett
 värde av 28,0 (29,8) MSEK respektive 4,0 (8,6) MSEK i balansräkningen. Dessa balanserade
 utvecklingsutgifter avser utveckling av Flowscapekoncernens tekniska plattformar. Vidare redovisas
 det i koncernen goodwill om 25,6 (37,4) MSEK vilken helt är hänförligt till verksamheten i Flowscape
 AB. De tekniska plattformarna är basen för koncernens intäktsmodell. Flowscape prövar de
 immateriella anläggningstillgångarnas nyttjandevärde årligen eller när det finns indikation på att
 nyttjandevärdet understiger tillgångarnas bokförda värden. 

 Nyttjandevärdet uppskattas genom en diskonterad kassaflödesmetod baserad på styrelsens affärsplan
 och prognoser om framtiden. Väsentliga antaganden i prognoserna är framförallt en stark tillväxt i
 Flowscape under 2021-2025. För perioden efter prognosperioden tillämpas ingen tillväxtfaktor av
 försiktighetsskäl. Väsentliga avvikelser mellan prognoserna och verkliga utfallet, samt förändringar i
 diskonteringsräntan kan resultatera i förändrad bedömning av tillgångarnas värde. Det är styrelsens
 bedömning att tillräcklig finansiering finns för att kunna fortsätta driva och utveckla de tekniska
 plattformarna. Styrelsens bedömning är att de tekniska plattformarna kommer att generera framtida
 kassaflöden som överstiger koncernens och moderbolagets bokförda värden på såväl balanserade
 utvecklingsutgifter som goodwill.

Not 3  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern

Nettoomsättning per geografisk marknad % %
Sverige 63 72
UK och Irland 8 4
Övriga Europa 15 10
Utanför Europa 14 14

100 100

Moderföretag

Nettoomsättning per geografisk marknad % %
Sverige 100 100

100 100

 Av moderbolagets nettoomsättning om 1 218 tkr (256 tkr) utgör 960 tkr (-) internfakturering för
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 koncerngemensamma kostnader.

Not 4  Operationell leasing

Leasingavtal
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern

Under året kostnadsförda leasingavgifter: 1 108 1 393

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 963 1 083
      Mellan ett och fem år 320 339
      Senare än fem år - -

1 283 1 422
Moderföretag

Under året kostnadsförda leasingavgifter: 959 214

Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:
      Inom ett år 959 959
      Mellan ett och fem år 320 320

1 279 1 279

 Operationella leasingavtal avser hyrda lokaler, kontorsinventarier och tjänstebilar.

Not 5  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 250 250

Summa 250 250

Moderföretag
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 150 150

Summa 150 150

Not 6  Personal

Medelantalet anställda
 2020-01-01-  2019-01-01-  
 2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män
Moderföretag 1 1 1 1
Dotterföretag 13 11 14 12

Koncernen totalt 14 12 15 13

  2021-05-12 12:35:58 UTCSignerat 1864140 20 / 29Oneflow ID Sida



Flowscape Technology AB (publ)  20(27)

556725-4866

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Moderföretag
Styrelse och verkställande direktör 240 240
Övriga anställda 645 672
Sociala kostnader 377 376
(varav pensionskostnader) 73 108

Koncern
Styrelse och verkställande direktör 945 744
Övriga anställda 8 103 7 307
Sociala kostnader 3 054 2 803
(varav pensionskostnader) 707 523

 Av koncernens pensionskostnader avser 50 kkr (38 kkr) företagets VD. 

 Till styrelsens ordförande och övriga externa ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Enligt
 beslut av årsstämman 2019 och 2020 uppgår arvodet till de stämmovalda ledamöterna till sammanlagt
 240 000 kr på årsbasis. Bolagsstämman beslutade att fördela arvodet med 120 000 kr till ordförande
 Henrik Tjernberg, och 60 000 kr vardera till ledamöterna Urban Fagerstedt respektive Johan Hägerlöf.
 Styrelseledamoten Peter Reigo, tillika verkställande direktör, erhåller ej styrelsearvode eftersom han är
 anställd inom koncernen och erhåller lön. 

 Verkställande direktören Peter Reigo har under 2020 erhållit 705 kkr (504 kkr). Med verkställande
 direktören har ej separat avtal träffats om särskilda uppsägningstider.

Not 7  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
           anläggningstillgångar
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Goodwill 11 820 11 821
Balanserade utgifter för utveckling 13 555 14 121
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 12 32
Förbättringsutgifter på annans fastighet 27 27
Inventarier, verktyg och installationer - 6

25 414 26 007

Moderföretag
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för forskning och utveckling o dyl 5 131 7 567
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 12 32

5 143 7 599

Not 8  Resultat från andelar i koncernföretag
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Nedskrivningar lämnade aktieägartillskott -1 000 -

-1 000 -

  2021-05-12 12:35:58 UTCSignerat 1864140 21 / 29Oneflow ID Sida



Flowscape Technology AB (publ)  21(27)

556725-4866

Not 9  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Räntekostnader, övriga 356 781

356 781

Moderföretag
Räntekostnader, övriga 93 512

93 512

Not 10  Skatt på årets resultat
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt - -

- -

Moderföretag
Aktuell skatt - -
Uppskjuten skatt - -

- -

Avstämning effektiv skatt
  2020   2019
Koncernen
Resultat före skatt -23 294 -24 610

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% 4 985 21,4% 5 414
Ej avdragsgilla kostnader -53 -1 626
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -4 932 -3 788

- -

Moderföretaget
Resultat före skatt -8 057 -10 144

1 724
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget 21,4% 21,4% 2 232
Ej avdragsgilla kostnader -1 -2
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande
aktivering av uppskjuten skatt -1 723 -2 230

- -

 Totalt ackumulerade underskott, för vilka inte uppskjuten skattefordran redovisas, uppgår i koncernen
 till 95 210 kkr (83 020 kkr). Totalt ackumulerade underskott, för vilka inte uppskjuten skattefordran
 redovisas, uppgår i moderbolaget till 68 400 kkr (60 387 kkr).
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Not 11  Goodwill
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 59 104 59 104

Vid årets slut 59 104 59 104

Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -21 672 -9 851
-Årets avskrivning -11 820 -11 821

Vid årets slut -33 492 -21 672

Redovisat värde vid årets slut 25 612 37 432

Not 12  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 63 288 56 375
-Årets aktiveringar egen tid 2 326 3 074
-Årets aktiveringar inköp 9 421 3 839

75 035 63 288
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -33 455 -19 335
-Årets avskrivning -13 554 -14 120

-47 009 -33 455

Redovisat värde vid årets slut 28 026 29 833

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 26 030 25 200
-Årets aktiveringar inköp 591 830

26 621 26 030
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -17 468 -9 901
-Årets avskrivning -5 132 -7 567

-22 600 -17 468

Redovisat värde vid årets slut 4 021 8 562

Not 13  Patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 164 1 164

Vid årets slut 1 164 1 164
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -1 152 -1 119
-Årets avskrivning -12 -33

Vid årets slut -1 164 -1 152

Redovisat värde vid årets slut - 12

Moderföretag

  2021-05-12 12:35:58 UTCSignerat 1864140 23 / 29Oneflow ID Sida



Flowscape Technology AB (publ)  23(27)

556725-4866

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 164 1 164

Vid årets slut 1 164 1 164
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -1 152 -1 119
-Årets avskrivning -12 -33

Vid årets slut -1 164 -1 152

Redovisat värde vid årets slut - 12

Not 14  Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 543 543

-Vid årets slut 543 543
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början -209 -182
-Årets avskrivning -28 -27

-Vid årets slut -237 -209

Redovisat värde vid årets slut 306 334

Not 15  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 53 694 53 694
-Lämnade aktieägartillskott 1 000 -
-Nedskrivning aktieägartillskott -1 000 -

-Vid årets slut 53 694 53 694

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.

   2020-12-31 2019-12-31
 Antal  Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde värde
Flowscape AB, 556866-9625, Stockholm 6 158 100% 53 644 53 644
Crowdsoft Nordic AB, 556923-9394, Stockholm 50 000 100% 50 50
Flowscape Technology Ltd, 12330512,
Hertfordshire, UK 1 100% - -

53 694 53 694
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Not 16  Andra långfristiga fordringar
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 230 -
-Tillkommande fordringar - 230

-Vid årets slut 230 230

Redovisat värde vid årets slut 230 230

 Avser hyresdeposition.

Not 17  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Förutbetalda hyror 240 240
Övriga poster 593 192

833 432

Moderföretag
Förutbetalda hyror 240 240
Övriga poster 67 73

307 313

Not 18  Disposition av vinst eller förlust
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (SEK)
Överkursfond 129 323 845
Balanserade medel -84 351 705
Årets resultat -8 057 312

Summa 36 914 828

Balanseras i ny räkning 36 914 828

Summa 36 914 828

Not 19  Antal aktier och kvotvärde
 2020-12-31 2019-12-31

antal aktier, st 1 802 488 1 417 488
kvotvärde, sek 0,025 0,025

Not 20  Långfristiga skulder
 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Skulder till kreditinstitut
Förfaller till betalning 1-5 år 261 1 917
Förfaller till betalning senare än 5 år - -

261 1 917

Moderföretag
Skulder till kreditinstitut
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Förfaller till betalning 1-5 år - -
Förfaller till betalning senare än 5 år - -

- -

Not 21  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
Förutbetalda intäkter 6 002 7 353
Upplupna semesterlöner 1 083 933
Upplupna sociala avgifter 340 293
Övriga poster 418 775

7 843 9 354

Moderföretaget
Förutbetalda intäkter - -
Upplupna semesterlöner - 180
Upplupna sociala avgifter - 57
Övriga poster 165 417

165 654

Not 22  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Ställda säkerheter
 2020-12-31 2019-12-31
Koncernen
För egna skulder och avsättningar

Övriga skulder till kreditinstitut
Företagsinteckningar 8 500 8 500

8 500 8 500

Summa ställda säkerheter 8 500 8 500

Moderbolaget Inga Inga

Not 23  Transaktioner med närstående
 Under 2020 har det lån om 1 MSEK som Peter Reigo lämnat via bolag 2019 återbetalts.

Not 24  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 - En av Sveriges större kommuner beställde Flowscapes smarta kontorslösning till sitt nya
 kommunhus. Affären genomfördes tillsammans med ATEA och löper över fem år. Det totala
 ordervärde är 2 400 kSEK, varav 1 500 kSEK är för mjukvara och 900 kSEK för hårdvara och
 installation. 

 - Ett globalt konsultbolag expanderade sin Flowscape-installation till Nya Zealand, vilket är en ny
 marknad för Flowscape. Lösningen omfattar både rums- och platsbokning samt ett kraftfullt verktyg för
 analys av kontorsytornas nyttjande. Det totala ordervärdet är 310 kSEK första året och därefter 110
 kSEK årligen.

 - Ett ledande brittiskt teknologiföretag valde Flowscapes bokningslösning för sju av sina kontor i
 Storbritannien. Det totala ordervärdet är 250 kSEK och därefter 192 kSEK årligen.
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 - En av Flowscapes stora globala kunder fortsatte sin expansion och utökade antalet bokningsbara
 arbetsplatser till 31,000 på 100 kontor i 34 länder. Utökningens ordervärde första året är 480 kSEK och
 därefter 180 kSEK årligen.

 - Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag fortsätter att expandera sin Flowscape-installation i
 USA. Fyra nya kontor har adderats och det totala ordervärdet, för de tillagda kontoren, är 840 kSEK
 första året och därefter 250 kSEK årligen.

Not 25  Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Belopp i KSEK 2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Avskrivningar 25 414 26 007
Räntor - 497

25 414 26 504

Moderbolag
Avskrivningar 5 143 7 599
Räntor - 497
Övrigt 17 -

5 160 8 096
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Underskrifter

 Stockholm      /       2021

  

Henrik Tjernberg Peter Reigo
Styrelseordförande Verkställande direktör

Urban Fagerstedt Johan Hägerlöf
Ledamot Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den        maj 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Henrik Boman
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Flowscape Technology AB (publ), org.nr 556725-4866 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Flowscape Technology AB (publ) för 
år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens 
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens 
övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören 
för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är 
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser 
att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 

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

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för Flowscape Technology AB (publ) för år 2020 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag 
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav 
som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen 
enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets 
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 

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

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 
 
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
 
Stockholm den 12 maj 2021 
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Henrik Boman 
Auktoriserad revisor 
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