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Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Bolagets verksamhet är utveckling, försäljning och licensiering av sin unika och prisbelönta
AiFi-teknologi med målsättning att bli en ny de-facto standard för ljud. Företaget har sitt säte i Karlstad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I maj 2020 tecknades ett tillägg till befintligt licensavtal kring licensieringen av bolagets ljudteknologi
för lansering under sommaren 2020. Lanseringen blev dock försenad till hösten 2020 och har ännu inte
nått upp till den prognosticerade volymerna.
Under året har bolagets likviditet tidvis varit mycket ansträngd. För att säkerställa likviditeten har nya
lån upptagits, vilket möjliggjort fortsatt utveckling av den befintliga teknikplattformen.
I december 2020 genomfördes en kvittningsemission om 660 000 kronor.
Bolaget har i slutet av december 2020 beslutat att avyttra kvarstående lager. I slutet av året avyttrades
dessutom verksamheterna i USA och Taiwan, vilket även inkluderade dessa bolags samtliga rättigheter
och skyldigheter. Nedskrivningsbehovet relaterat till dessa poster uppgick till totalt 1 miljon kronor.
Anställda har korttidspermitterats under året och bolaget har tvingats ställa om sin verksamhet ytterligare
på grund av den rådande Covid-19 pandemin.
Detta sammantaget har inneburit att bolaget inte nått marknadsmålen för 2020.
Styrelsen tog under hösten 2020 beslut att undersöka möjligheterna för att börsintroducera bolaget.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget har inlett arbetet med att förbereda en eventuell notering under våren 2021. Under inledningen
av 2021 belastas bolaget mot bakgrund av detta av utgifter knutna till påbörjat noteringsarbete i form av
arvoden till rådgivare etc. I mars månad 2021 har bolaget hållit extra bolagsstämma varefter det
genomförts dels en riktad kvittningsemission om 1,6 miljoner kronor och dels beslut om att bemyndiga
styrelsen att genomföra en kontant emission, som beräknas genomföras innan planerad notering. Vidare
har den extra stämman även beslutat om bland annat fondemission i syfte att öka det registrerade
aktiekapitalet till 500 tkr samt även beslutat om att registrera bolaget till ett publikt bolag.
Bolaget har under början av 2021 fått patent beviljade i USA och Kina.
Vid tidpunkten för avlämnandet av årsredovisningen har Corona-pandemin väsentligt påverkat de
allmänna marknadsförutsättningarna vad gäller osäkerhet och risk. Bolaget har noterat en fortsatt
vikande trend i omsättningen knutet till befintliga licensavtal och kan inte utesluta att den osäkerhet som
för närvarande råder kommer att påverka framtida intäkter. Utifrån ovan finns risk att de finansiella mål
som satts för 2021 kan komma att behöva revideras.
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Bolaget har arbetat med att ta fram en delvis reviderad strategi för att nå ut med AiFi-teknologin.
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Verkställande direktör och styrelsen ser en stor marknad och eferfrågan för bättre ljudupplevelse där
bolagets unika Aifi-teknologi passar väl in och har därför goda förhoppningar att bolagets nya
verksamhetsinriktning ska ge väsentliga intäkter under kommande år. Bolaget exponeras för såväl
operationella som finansiella risker. Avseende finansiella risker påverkas verksamheten bland annat av
kreditrisk och likviditetsrisk. Riskerna minimeras genom att sälja licenser till företag som genomgått
granskning och som själva tillverkar produkter och i sin tur levererar dem till konsument. Styrelsen har
stort fokus på de specifika risker som bolaget exponeras för.

Likviditetsrisk
Med likviditetsrisk avses att företaget på grund av bristande likvida medel inte till fullo kan fullgöra sina
betalningsåtaganden när de förfaller. Bolagets utveckling har krävt tillskott av kapital genom emissioner
under det gångna räkenskapsåret men även strukturella åtgärder på kostnadssidan har varit nödvändiga.
Bolagets ledning arbetar kontinuerligt med likvidfrågan för att säkerställa framtida satsningar och det
kan inte uteslutas att ytterligare kapitalanskaffning i form av t.ex. krediter eller emissioner kan komma
att krävas för att kunna nå de volymer och marknader som eftersträvas.
Som framgår av avsnittet Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut har bolaget i mars månad 2021
genomfört dels en riktad kvittningsemission om 1,6 miljoner kronor och dels beslut om att bemyndiga
styrelsen att genomföra en kontantemission, som beräknas genomföras innan planerad notering. Vidare
har bolaget fattat beslut om att genomföra en noteringsprocess under våren 2021 i syfte att säkerställa
kapital- och likviditetsbehov för att skapa möjlighet att realisera värdet av bolagets utvecklade teknik
samt i syfte att nå de volymer och marknader som eftersträvas. Det finns inga garantier för att de planer
som bolagets styrelse och ledning arbetar med faller ut som planerat men styrelsens bedömning är att
möjligheterna och intresset är goda.
Antagande om fortsatt drift (going concern)
Bolaget har haft en ansträngd resultat- och likviditetssituation. Bolaget arbetar med åtgärder och planer
innefattande kapitaltillskott och utökade krediter. Bolagets utveckling har krävt tillskott av kapital
genom emissioner och lån under det gångna räkenskapsåret men även strukturella åtgärder på
kostnadssidan har varit nödvändiga. Bolagets ledning arbetar kontinuerligt med likvidfrågan för att
säkerställa framtida satsningar och det kan inte uteslutas att ytterligare kapitalanskaffning i form av t ex
krediter eller emissioner kan komma att krävas för att dels realisera värdet av bolagets teknik men även
för att kunna nå de volymer och marknader som eftersträvas. Som framgår av bolagets balansräkning
uppgår immateriella tillgångar till väsentliga belopp, för vilka värdet är beroende av säkersälld
finansiering. Bolaget har vidtagit kapitalanskaffningsåtgärder efter balansdagen så som beskrivs i not 3
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång och har även för avsikt att genomföra en notering för
att säkerställa kapitalbehovet för kommande 12 månader. Det finns inga garantier för att dessa åtgärder
och planer faller ut som planerat men styrelsens bedömning är att alternativen och möjligheterna är goda
och att räkenskaperna mot bakgrund av detta kan upprättas med utgångspunkt i fortsatt drift. Om bolaget
inte lyckas säkerställa finansieringen genom planerade åtgärder eller på annat sätt inte lyckas erhålla lån
eller kapitaltillskott föreligger en väsentlig osäkerhet för bolagets fortlevnad.
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Kreditrisk
Med kreditrisk avses att företaget inte får betalt från kunder för sina fordringar. Kreditrisken hanteras
genom att alla kunder kreditbedöms och vid behov sätts en kreditlimit. För rena konsumentköp tas risken
bort genom att vara skeppas först efter betalning kommit bolaget tillhanda.
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Ägarförhållanden
Bolagets ägare (med mer än 10%) är:
Heedberget AB org nr 559242-3254, styrelsens säte: Karlstad
Gullspång Invest AB org nr 559022-7046, styrelsens säte: Stockholm

2020

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

512
-3 096
6 638
3

2018/19
(18 mån)
150
-14 006
5 834
46

2017/18

2016/17

1 166
-13 308
10 744
57

1 781
-7 597
25 359
77

2015/16
(17 mån)
297
-5 184
13 024
27

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut av årets
årsstämma:
Pågående emission
Förändring fond för utv utgifter
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
314 310

Fond för
utvutgifter
933 791

17 550

Överkursfond
14 628 710

Balanserat
resultat
786 233

Årets
resultat
-14 005 647

-13 219 414
642 450

-786 233

14 005 647

2 984 222
331 860

3 918 013

-2 984 222
2 051 746

-2 984 222

-3 096 474
-3 096 474

Totalt
2 657 397
0
660 000
0
-3 096 474
220 923

Förslag till behandling av ansamlad förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):
ansamlad förlust
Överkursfond
årets förlust

behandlas så att, efter avräkning mot överkursfond
Avräkning mot fond för utvecklingsutgifter
överföres in ny räkning

-2 984 222
2 051 746
-3 096 474
-4 028 950

-3 918 013
-110 937
-4 028 950

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Flerårsöversikt (Tkr)
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2020-01-01
-2020-12-31

2018-07-01
-2019-12-31
(18 mån)

511 815

149 609

-317 907
769 526
126 880
1 090 314

-122 297
0
382 609
409 921

-861 865
-96 162
-1 478 776
-1 079 172

-902 513
-1 813 710
-4 096 738
-3 155 955

-331 571
-88 246
-3 935 792
-2 845 478

-4 108 869
-22 012
-14 099 797
-13 689 876

Resultat efter finansiella poster

0
-250 996
-250 996
-3 096 474

29
-315 800
-315 771
-14 005 647

Resultat före skatt

-3 096 474

-14 005 647

Årets resultat

-3 096 474

-14 005 647

Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Förändring av lagervaror under tillverkning, färdiga
varor och pågående arbete för annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

4
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2020-12-31

2019-12-31

0

613 889

5

3 918 013

1 540 813

6

336 324
4 254 337

200 309
1 741 122

7

138 480
138 480

247 480
247 480

4 392 817

1 988 602

0
0
0
0

861 865
85 156
316 973
1 263 994

6 250
147 835
154 085

0
93 315
93 315

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 090 774
2 244 859

1 873 792
3 231 101

SUMMA TILLGÅNGAR

6 637 676

5 833 592

Balansräkning

Not

Tecknat men ej inbetalt kapital
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och
liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
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Not

2020-12-31

2019-12-31

314 310
17 550
3 918 013
4 249 873

170 430
143 880
933 791
1 248 101

1 409 296
642 450
-2 984 222
-3 096 474
-4 028 950
220 923

4 219 812
10 408 898
786 233
-14 005 647
1 409 296
2 657 397

925 926
925 926

962 963
962 963

0
1 444 444
0
332 164
4 004
3 174 458
535 757
5 490 827

73 012
1 191 944
250 000
150 363
4 865
72 490
470 558
2 213 232

6 637 676

5 833 592

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter

Ansamlad förlust/Fritt eget kapital
Överkursfond
Pågående emission
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9,10

8
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Byte av redovisningsprincip
Som en del av bolagets nya verksamhetsinriktning har redovisningsprinciperna för uppställning av
resultaträkningen ändrats från funktionsindelad till kostnadsslagsindelad.

Intäktsredovisning

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt
kostnadsföringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt
upparbetad immateriell anläggningstillgång kostnadsförs direkt när de uppkommer.

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

20
20

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

20

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.
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Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Upprättande av bokslut och tillämpandet av redovisningsprinciper baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och
bedömningar ses över regelbundet. Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende
tillämpade redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till
värdering av immateriella anläggningstillgångar och varulager.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Värdet av immateriella tillgångar prövas årligen avseende
eventuellt nedskrivningsbehov samt när händelser eller ändrade förutsättningar indikerar att det
redovisade värdet eventuellt inte kommer att kunna återvinnas.
Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Storleken av
nettoförsäljningsvärdet omfattar beräkningar bland annat utifrån bedömningar av framtida
försäljningspriser, där bedömda prisnedsättningar beaktas. Verkligt utfall av framtida försäljningspriser
kan komma att avvika från gjorda bedömningar..
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Not 3 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget har inlett arbetet med att förbereda en eventuell notering under våren 2021. Under inledningen
av 2021 belastas bolaget mot bakgrund av detta av utgifter knutna till påbörjat noteringsarbete i form av
arvoden till rådgivare etc. I mars månad 2021 har bolaget hållit extra bolagsstämma varefter det
genomförts dels en riktad kvittningsemission om 1,6 miljoner kronor och dels beslut om att bemyndiga
styrelsen att genomföra en kontantemision, som beräknas genomföras innan planerad notering.
Vidare har den extra stämman även beslutat om om att registrera bolaget till ett Publikt bolag.
Bolaget har under början av 2021 fått patent beviljade i USA och Kina.
Vid tidpunkten för årsredovisningens avlämnande har Corona-pandemin väsentligt påverkat de allmänna
marknadsförutsättningarna vad gäller osäkerhet och risk. Bolaget har noterat en fortsatt vikande trend i
omsättningen knutet till befintliga licensavtal och kan inte utesluta att den osäkerhet som för närvarande
råder kommer att påverka framtida intäkter. Utifrån ovan finns risk att de finansiella mål som satts för
2021 kan komma att behöva revideras.

Not 4 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

2020

2018-07-01
-2019-12-31

2

3
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Antagande om fortsatt drift (going concern)
Bolaget har haft en ansträngd resultat- och likviditetssituation. Bolaget arbetar med åtgärder och planer
innefattande kapitaltillskott och utökade krediter. Bolagets utveckling har krävt tillskott av kapital
genom emissioner och lån under det gångna räkenskapsåret men även strukturella åtgärder på
kostnadssidan har varit nödvändiga. Bolagets ledning arbetar kontinuerligt med likvidfrågan för att
säkerställa framtida satsningar och det kan inte uteslutas att ytterligare kapitalanskaffning i form av t ex
krediter eller emissioner kan komma att krävas för att dels realiserar värdet av bolagets teknik men även
för att kunna nå de volymer och marknader som eftersträvas. Som framgår av bolagets balansräkning
uppgår immateriella tillgångar till väsentliga belopp, för vilka värdet är beroende av säkerställd
finansiering. Bolaget har vidtagit kapitalanskaffningsåtgärder efter balansdagen så som beskrivs i not 3
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och har även för avsikt att genomföra en notering för att
säkerställa kapitalbehovet för kommande 12 månader. Det finns inga garantier för att dessa åtgärder och
planer faller ut som planerat men styrelsens bedömning är att alternativen och möjligheterna är goda och
att räkenskaperna mot bakgrund av detta kan upprättas med utgångspunkt i fortsatt drift. Om bolaget inte
lyckas säkerställa finansieringen genom planerade åtgärder eller på annat sätt inte lyckas erhålla lån eller
kapitaltillskott föreligger en väsentlig osäkerhet för bolagets fortlevnad.
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2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 654 478
2 377 200
-7 113 665
3 918 013

8 654 478
0
0
8 654 478

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 113 665
7 113 665
0
0

-3 939 878
0
-3 173 787
-7 113 665

3 918 013

1 540 813

Utgående redovisat värde

Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
2020-12-31

2019-12-31

1 375 310
242 800
-660 522
957 588

1 375 310
0
0
1 375 310

-1 175 001
618 068
-64 231
-621 164

-756 436
0
-418 565
-1 175 001

336 424

200 309

2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 473 709
-1 127 508
346 201

1 473 709
0
1 473 709

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 226 230
1 087 749
-69 240
-207 721

-709 713
0
-516 517
-1 226 230

138 480

247 479

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

Utgående redovisat värde
Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

Utgående redovisat värde
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Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Sound Dimension AB
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Not 8 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

2020-12-31

2019-12-31

500 000
0

500 000
73 012

2020-12-31

2019-12-31

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

2020-12-31

2019-12-31

0
0

0
0

Företagsinteckning

Not 10 Långfristiga skulder

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen
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Not 9 Ställda säkerheter

Sound Dimension AB
Org.nr 556940-9708
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Victor Isaksen
Ordförande

Björn Walther

Fredrik Gunnarsson

Thomas Bergdahl
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-03Ernst & Young Aktiebolag

Johan Eklund
Auktoriserad revisor
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