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Fouriertransform AB
556771-5700

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ekonomisk utveckling i sammandrag 1) 

(Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Resultat efter skatt, tkr 1 287 870 14 729 402 876 -98 245 17 962
Antal företag i investeringsportföljen, stycken 5 9 13 19 21
Portföljinvesteringar under perioden, tkr 25 226 65 543 33 273 150 160 167 974
Årets kassaflöde, tkr 1 382 887 116 439 -2 454 -169 482 114 732
Likvida medel och kortfristiga placeringar, tkr 1 500 965 117 999 2 614 645 1 944 904 1 821 424
Eget Kapital(2) 1 611 228 3 074 511 3 059 781 2 656 905 2 755 150
Soliditet, % 95,35% 99,95% 99,60% 99,00% 98,50%
Medelantal anställda, stycken 0,4 0,9 5 10 13

1) Nyckeltalsdefinitioner framgår av inledningen till Tilläggsupplysningar.
2) I Fouriertransform finns inga obeskattade reserver

Direktinvesteringsverksamheten är under avveckling, i enlighet med ägarens direktiv till bolaget. Det har inneburit att bolagets 
organisation har avvecklats och kvar i bolaget är VD på 40%. En investeringsansvarig finns under en övergångsperiod, som 
konsult på deltid åt bolaget.     

Verksamhetens art och inriktning
Fouriertransform AB (”Fouriertransform”) är ett av staten helägt venture capitalbolag som bildades i december 2008 efter ett 
riksdagsbeslut. Bolaget tilldelades ett eget kapital på cirka 3 miljarder kronor. 

Fouriertransform är sedan den 1 januari 2017 ett dotterbolag till Saminvest AB, som är ett bolag för riskkapitalinvesteringar ägt av 
svenska staten. Fouriertransform fick i och med det en ny ägaranvisning och uppdraget förändrades. Det innebär att bolaget inte 
längre gör nyinvesteringar utan fokuserar helt på att ansvarsfullt förvalta befintliga innehav för att successivt avyttra dem.

Fouriertransform AB är helägt av Saminvest AB

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fouriertransform har under året tilläggsinvesterat 25 (66) miljoner kronor i tre (tre) portföljföretag. Samtliga andelar i fyra (fyra) 
portföljföretag har avyttrats under året. I ett bolag har en delexit med 13 % av andelarna genomförts. Erhållna exitlikvider efter 
exitkostnader från årets och tidigare års avyttringar uppgick till 1 554 (193) miljoner kronor. Vid utgången av året finns fem (nio) 
portföljbolag kvar.  

ÅRSREDOVISNING 
FÖR FOURIERTRANSFORM AB

Styrelsen och verkställande direktören för Fouriertransform AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-
12-31.

Ägarförhållanden

Styrelse
Vid årsstämman den 22 april 2020 omvaldes styrelsens ledamöter Peder Hasslev, Stefan Nilsson och Malin Barringer, vilka 
samtliga är anställda hos moderbolaget Saminvest. Verkställande direktör i bolaget är Åsa Knutsson sedan 2017-12-15.   
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Resultat

Kassaflöde

Eget kapital

Resultat efter skatt för året uppgick till 1 288 (15) miljoner kronor. Resultatet är i huvudsak avyttringar av portföljbolag samt 
utdelningar från ett portföljbolag.  Utdelning, som erhållits under året har uppgått till 61 (28) miljoner kronor. Resultat från 
investeringsverksamheten har påverkats av nedskrivningar med -50 (-153) miljoner kronor. Resultatet från försäljningar av andelar 
och lån var 1 305 (129) miljoner kronor och resultat från återföring av tidigare års nedskrivningar var 67 (4) miljoner kronor. Övriga 
externa kostnader har uppgått till 7 (-8) miljoner kronor och kostnader för personal 2 (-3) miljoner kronor har belastat resultatet. 
Resultat från övriga finansiella poster har tillfört resultatet 4 (45) miljoner kronor. Det höga resultatet från finansiella poster 2019 
tillkom av att Fouriertransform sålde likviditetsportföljen till moderbolaget till anskaffningspriset som var ett högre värde än det 
bokförda värdet.  

Kassaflödet för året uppgick till 1 383 (116) miljoner kronor inklusive investeringar i och lån till portföljföretag om -25 (-66) 
miljoner kronor. Bolagets likvida medel uppgick till 1 501 (118) miljoner kronor vid årets slut. Under året har den kortfristiga 
fordran på moderbolaget, som avsåg revers för överlåtelsen av likvidtetsportföljen, lösts i samband med bolagets utdelning till 
moderbolaget Saminvest AB.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Den 31 december 2020 uppgick Fouriertransforms egna kapital till 1 611 (3 075) miljoner kronor, varav årets resultat utgjorde 
1 288 (15) miljoner kronor. Bolaget har inga obeskattade reserver. Antal aktier uppgick till 100 000 000 stycken á 1 krona.

Finansiella risker
De huvudsakliga finansiella riskerna, som Fouriertransform är exponerad för, är aktiekursrisk, ränterisk och i vissa transaktioner 
och åtaganden kan även valutarisk uppstå. Fouriertransform bedriver investeringsverksamhet i kommersiellt riskfyllda skeden, 
vilket innebär finansiella risker bland annat på grund av osäkerheten i att kunna bedöma ett portföljföretags kommersiella 
möjligheter och möjligheten att påverka utvecklingen över tid i de enskilda portföljföretagen. Fouriertransform har i enlighet med 
sitt ägardirektiv, förändrat sin investeringsverksamhet och gör inte längre nyinvesteringar. Fouriertransforms aktieportfölj är 
bokförd till det lägsta värdet av anskaffningspris och marknadspris. Det innebär att kortsiktiga fluktuationer i marknadspris får 
normalt en begränsad påverkan. Ränterisk finns begränsat i bolagets likvida medel. Verkställande direktören bereder 
investeringsärenden, som beslutas av styrelsen. Fouriertransform stödjer sina innehav genom att vara en aktiv ägare. 

Kreditrisker
Med kreditrisk avses de risker som uppstår vid utlåning och garantigivning och som innebär att kredittagaren inte förmår fullgöra 
sina återbetalningsskyldigheter och därmed orsakar förluster för Fouriertransform. I bolagets VD-instruktion, som är fastställd av 
styrelsen, finns riktlinjer för utlåning och garantigivning till portföljbolagen.  

Likviditetsrisker
Bolaget ska vid alla tillfällen ha en god betalningsberedskap i den operativa verksamheten. Kassalikviditeten förvaltas fr o m 2019 i 
en koncerngemensam cash-pool, som tillhandahålls av moderbolaget Saminvest AB. Fouriertransform har en för verksamheten 
god likviditet och har därutöver möjligheten till likviditet via en limit i den koncerngemensamma poolen.     

Omvärldsrisker
Med omvärldsrisk avses risken för förändringar bl a politiskt och ekonomiskt. Det innebär att ett verkligt värde eller framtida 
kassaflöde från en investering kan komma att variera på grund av dessa förändringar i omvärlden. Några omvärldsrelaterade 
faktorer som kan påverka Fouriertransforms portföljinvesteringar är förflyttning av marknader geografiskt, ändrade marknadskrav, 
nya aktörer, ny teknologi och den ekonomiska situationen i omvärlden. Omvärldsrisken kan inte kontrolleras av Fouriertransform 
och en utveckling i negativ riktning för en, flera eller alla av dessa faktorer innebär en risk för Fouriertransforms möjlighet att nå 
framgång i sin verksamhet. För att minska den omvärldsmässiga risken har portföljinvesteringar skett i olika branscher, i olika 
mognadsfaser, i olika företagsstorlekar och med varierande belopp. Då dessa innehav är under avveckling minskar denna 
diversifieringsrisk över tid då spridningen i portföljen succesivt blir mindre. Med omvärldsrisker menas även faktorer såsom det 
allmänna konjunkturläget och tillgång till kompetent arbetskraft.
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Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
Balanserat resultat 223 358 302
Årets resultat 1 287 871 096

1 511 229 398

Styrelsen föreslår att
till aktieägarna utdelas 1 200 000 000
i ny räkning balanseras 311 229 398

1 511 229 398

Operativa risker                                                                                                                                                                  
Fouriertransforms operativa risker är risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller otillräckliga interna processer och 
rutiner, mänskliga misstag, felakatiga system eller externa händelser utom kontroll. En enskilt stor risk är processerna kring 
tilläggsinvesteringar i portföljbolagen och uppföljningen av dessa. Fouriertransform har en databas, en uppföljningsrutin och 
avstämningsverktyg, som ska minimera risken i dessa processer.                                                                                                                                                                                         

Förslag till dispositioner beträffande vinst (kronor)

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning, rapporter över 
förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys samt noter. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.
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Fouriertransform AB
556771-5700

RESULTATRÄKNING Not 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

Resultat från investeringsverksamheten
Realiserat resultat portföljbolag 4 1 305 025 128 625
Ränteintäkter, fordringar hos portföljbolag 1 838 3 402
Utdelning från portföljbolag 61 088 28 439
Återföring nedskrivning portföljbolag 66 830 3 656
Nedskrivning portföjbolag -50 330 -152 507
Exitkostnader - gemensamma -4 431 -3 693
Exitkostnader - Egna i säljuppdrag -7 607 -2 224

Resultat från investeringsverksamheten 1 372 413 5 698

Övriga rörelseintäkter 0 9

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -6 782 -8 435
Personalkostnader 6 -1 830 -2 909
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar -178 -175

Rörelseresultat 1 363 623 -5 812

Resultat från finansiella poster som inte är investeringar i portföljföretag
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 7 4 364 44 812
Räntekostnader och liknande kostnader 8 1 -139

Summa resultat från finansiella poster 4 365 44 673

Resultat efter finansiella poster 1 367 988 38 861

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag till moderbolaget Saminvest AB 9 -62 000 -24 131

Resultat före skatt 1 305 988 14 730

Skatt på årets resultat 10 -18 118 0

ÅRETS RESULTAT 1 287 870 14 730
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Fouriertransform AB
556771-5700

BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31
3

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 11 0 217

Summa materiella anläggningstillgångar 0 217

Finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i portföljbolag

Andelar i portföljbolag 12 165 238 291 467
Fordringar hos portföljbolag 13 0 0
Konvertibelfordran hos portföljbolag 14 6 130 6 130
Summa investeringar i portföljbolag 171 368 297 597

Andra långfristiga fordringar 15 13 550 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 184 918 297 814

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Aktuella skattefordringar 0 3 393
Kortfristiga fordringar 20 1 063 684 2 618 920
Övriga fordringar 16 703 25 927
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 3 027 11 954 
Summa kortfristiga fordringar 1 067 414 2 660 194

Kassa och bank 20 437 281 117 999

Summa omsättningstillgångar 1 504 695 2 778 193

SUMMA TILLGÅNGAR 1 689 613 3 076 007
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BALANSRÄKNING Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 18
Bundet eget kapital

Aktiekapital 100 000 100 000

100 000 100 000
Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 223 358 2 959 782
Årets resultat 1 287 870 14 729

1 511 228 2 974 511

Summa eget kapital 1 611 228 3 074 511

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 665 189
Övriga avsättningar 0 0
Aktuella skatteskulder 14 971 0
Övriga kortfristiga skulder 62 086 224
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 663 1083

78 385 1 496

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 689 613 3 076 007
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Fouriertransform AB
556771-5700

RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
(Tkr)

Aktie-
kapital

Balanserad vinst 
eller förlust Årets resultat

Summa eget 
kapital

Ingående balans per 1 januari 2019 100 000 2 959 782 3 059 782

Årets resultat 14 729 14 729

Utgående balans per 31 december 2019 100 000 2 959 782 14 729 3 074 511

Ingående balans per 1 januari 2020 100 000 2 959 782 14 729 3 074 511
Utdelning för 2019 till moderbolaget -2 736 424 -14 729 -2 751 153
Årets resultat 1 287 870 1 287 870

Utgående balans per 31 december 2020 100 000 223 358 1 287 870 1 611 228

Bundet eget kapital Fritt eget kapital
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Fouriertransform AB
556771-5700

KASSAFLÖDESANALYS 2020-01-01 2019-01-01
(Tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 363 623 -5 812
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
     Avskrivningar 178 175
     Realiserat resultat portföljbolag -1 300 594 -124 933
     Orealiserat resultat portföljbolag -16 500 148 851
     Ränteintäkter portföljbolag -1 838 -3 322
Erhållen ränta 4 364 0
Erlagd ränta 0 -139
Betald inkomstskatt -3 448 -4 308
Övriga justeringar -40 0

45 745 10 512

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 0 0
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar 2 653 714 -2 644 706
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder 477 -622
Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder -609 -1 754

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 699 327 -2 636 570

Investeringsverksamheten
Investeringar/försäljningar i materiella anläggningstillgångar 0 17
Tilläggsinvesteringar portföljbolag -25 226 -29 078
Lån till portföljbolag -8 000 -36 841
Avyttringar portföljbolag 1 466 965 193 430
Ränteintäkter portföljbolag 890 1 546
Återbetalning lån portföljbolag 84 0
Ökning/minskning andra långfristiga fordringar 0
Förändring kortfristiga placeringar 2 648 067

Kassaflöde från investeringsverksamheten 1 434 713 2 777 141

Finansieringsverksamheten
Utbetalt koncernbidrag 0 -24 132
Lämnad utdelning till moderbolag -2 751 153
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 751 153 -24 132

Årets kassaflöde 1 382 887 116 439
Likvida medel vid årets början 117 999 1 560

Likvida medel vid årets slut 20 1 500 886 117 999

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital
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Fouriertransform AB
556771-5700

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER

Not 1 Allmän information

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Utdelning och ränteintäkter

 

Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt 
sätt bättre återspeglar användarens ekonomiska nytta över tiden. 

Fouriertransform AB med organisationsnummer 556771-5700 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. 
Adressen till huvudkontoret är Sveavägen 17, Stockholm. Bolagets verksamhet under 2020 omfattade att äga och förvalta 
lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.

Fouriertransform AB var under 2020 ett helägt dotterbolag till Saminvest AB, org.nr. 559066-7605, med säte i Stockholm, 
Sverige.

Fouriertransform tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554), Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 för 
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3") samt riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande. 

Ingen koncernredovisning har upprättats med stöd av Årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Belopp anges i tusen kronor (tkr) om inget annat anges. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år. 
Miljoner kronor förkortas mnkr.

Nyckeltalsdefinitioner
Justerat eget kapital är eget kapital samt obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt (21,4%).                                     
Soliditet är eget kapital och obeskattade reserver (efter avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för 
mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag.

Fouriertransform ABs intäkter består i huvudsak av:

Leasetagare

Avyttring av aktier 
Intäkter från försäljning av aktier från innehavet i portföljen redovisas till verkligt värde när likviden erhålls. 

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör 
att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran.

Leasingavtal
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en 
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella 
leasingavtal. Samtliga leasingavtal redovisas enligt reglerna för operationell leasing.
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Utländsk valuta

Omräkning av poster i utländsk valuta

Inkomstskatter

Aktuell skatt

Materiella anläggningstillgångar

Leasegivare
Leasingintäkter vid operationella leasingavtal intäktsförs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat systematiskt sätt 
bättre återspeglar hur de ekonomiska fördelar som hänförs till objektet minskar över tiden.

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Ickemonetära poster, som värderas till historiskt 
anskaffningsvärde i en utländsk valuta, räknas inte om. Valutakurseffekter redovisas i rörelseresultatet eller som finansiell 
post utifrån den underliggande affärshändelsen, i den period de uppstår. Det är undantag för transaktioner som utgör 
säkring och som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar.

Företagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns 
inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda planer
För avgiftsbestämda planer betalar Fouriertransform fastställda avgifter till en separat och oberoende juridisk enhet  och har 
ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas 
vilket normalt sammanfaller med tidpunkten för när premier erläggs.

Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och eventuell uppskjuten skatt.

Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade 
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter 
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Aktuell skatteskuld beräknas enligt de skattesatser 
som gäller per balansdagen. 

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella 
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas 
enligt den s k balansräkningsmetoden. Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt minskat med 
beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har 
delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas 
när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till 3-
5 år. 

Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till 
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. 

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset och utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i 
skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är 
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla företaget och att 
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll 
samt tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
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Inventarier

Andelar i portföljföretag 

Andelar i koncernföretag 

Finansiella instrument

Upplupet anskaffningsvärde

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar

Likvida medel

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i intresseföretag och övriga portföljföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 
nedskrivningar. Utdelning från andelar i intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas om det finns indikationer på att förväntad förbrukning har 
förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning av 
nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Andelar i portföljföretag omfattar andelar i koncernföretag, intresseföretag och övriga portföljföretag som ingår i 
Fouriertransform AB:s investeringsportfölj.

En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när företaget blir part till instrumentets avtalsenliga 
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången 
upphör, regleras eller när företaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas bort 
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.

Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde. Långfristiga 
fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde. 

Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.

Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.

Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för 
amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden mellan 
erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.

Effektivräntan  är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade 
löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.

Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra 
kortfristiga, likvida placeringar, som lätt kan omvandlas till kontanter och är föremål för en obetydlig risk för 
värdefluktuationer. Dessa värderas till lägsta värde enligt lägsta värdes principen. För att klassificeras som likvida medel får 
löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. 

Vid varje balansdag utvärderar företaget om det finns indikationer på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar 
minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är betydande finansiella svårigheter hos låntagaren, avtalsbrott eller att 
det är sannolikt att låntagaren kommer att gå i konkurs. 

För finansiella anläggningstillgångar som värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden 
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. 
Diskontering sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta 
används den på balansdagen aktuella räntan. 

För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som 
skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och 
nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena tillgången förväntas ge.

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt när rätten att få 
utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Avsättningar

Kassaflödesanalys

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar

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

Avsättningar redovisas när företaget har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad händelse, 
det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. 

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som en ägare lämnar redovisas som en ökning av andelens redovisade värde. Aktieägartillskott som en 
ägare erhåller redovisas direkt i fritt eget kapital. 

För finansiella anläggningstillgångar rörande portföljföretag görs nedskrivningsprövning om indikation finns på att 
portföljföretagets värde är lägre än redovisat värde. För Fouriertransforms andelar i portföljföretag som är onoterade, 
baseras inte värderingen på noterade marknadsdata. Nedskrivningprövning sker genom beräkningar på och bedömningar 
av de prognoser som portföljföretaget lämnar och information om betydande förändringar som inträffat eller väntas inträffa 
som innebär negativa effekter för tillgången när det gäller teknik, marknadsförutsättningar, ekonomisk eller juridisk 
omgivning på den marknad där portföljföretaget verkar. Om det genomförts en finansieringsrunda eller transaktion på 
''armlängds avstånd'' för andelar i portföljföretag används detta, i första hand, som utgångspunkt vid värderingen.

Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per 
balansdagen, som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästa räkenskapsår.

Värdering av andelar i portföljföretag        

Kassaflödesanalysen visar förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen har 
upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och 
utbetalningar. 

Omstruktureringsreserv 
En avsättning för omstrukturering av verksamhet redovisas då företaget måste fullfölja omstruktureringen till följd av en 
legal eller informell förpliktelse. En informell förpliktelse föreligger när företaget har en fastställd och utförlig 
omstruktureringsplan och de som berörs har en välgrundad uppfattning om att omstruktureringen kommer att genomföras.

En avsättning omprövas varje balansdag och justeras så att den återspeglar den bästa uppskattningen av det belopp som 
krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen på balansdagen, med hänsyn tagen till risker och osäkerheter förknippade 
med förpliktelsen. När en avsättning beräknas genom att uppskatta de utbetalningar som förväntas krävas för att reglera 
förpliktelsen, motsvarar det redovisade värdet nuvärdet av dessa utbetalningar. 

Där en del av eller hela det belopp som krävs för att reglera en avsättning förväntas bli ersatt av en tredje part, ska 
gottgörelsen särredovisas som en tillgång i balansräkningen när det är så gott som säkert att den kommer att erhållas om 
företaget reglerar förpliktelsen och beloppet kan beräknas tillförlitligt.
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Fouriertransform AB
556771-5700

Not 4 Resultat från investeringsverksamheten

Realiserat resultat portföljbolag 2020 2019

Realiserat resultat Koncernbolag -12 417 0
Realiserat resultat Intressebolag -36 016 -25 257
Realiserat resultat andra bolag 1 353 458 154 164

Summa 1 305 025 128 907

Not 5 Övriga externa kostnader

Ersättning till revisorn 2020 2019
Revisionsuppdrag PwC 464 516
Summa 464 516

Antal 
anställda

Varav
antal män

Antal
anställda

Varav
antal män

1 0 1 0
Totalt 1 0 1 0

Antal Varav Antal Varav 
Medeltalet anställda anställda antal män anställda antal män

0,4 0,0 0,9 0,5
Totalt 0,4 0,0 0,9 0,5

2020 2019
1) Ersättning till styrelseresurs i portföljbolag 100 100

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare 967 942
Löner och ersättningar till övriga anställda 5 2178
Summa löner och ersättningar 1 072 3 220

Sociala avgifter enligt lag och avtal 467 1135
Pensionskostnader för ledande befattningshavare 291 286
Pensionskostnader för övriga anställda 0 429
Summa 1 830 5 070
Ianspråktagen reservering 2019 0 -2 062
Summa 1 830 3 008

Pensioner

Fouriertransform är ett statligt ägt bolag och på årstämman den 30 mars 2017 beslutades att bolaget ska följa regeringens riktlinjer för 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande, beslutade den 22 december 2016.

2019

Ledande befattningshavare, verkställande direktör och 
styrelse, antal

Bolagets kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 291 (715)tkr. 

2020 2019

Företagets pensionskostnader uppgår till 291 (286) tkr, för gruppen ledande befattningshavare, som är VD. Företagets utestående 
pensionsförpliktelse till VD uppgår till 0 (0) tkr.

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och 
bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med 
revisionsuppdraget.

Not 6 Löner, ersättningar och andra förmåner

1) Arvode till styrelsen utgick under perioden januari tom mars, därefter utgår inget arvode till styrelsen

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

2020
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Ersättning till ledande befattningshavare

2020, TSEK
Fast 

grundlön Förmån 

Åsa Knutsson, VD 923 0 291 1 214

Summa 923 0 291 1 214

2019, TSEK
Fast 

grundlön Förmån 

Åsa Knutsson, VD 923 0 286 1 209
Summa 923 0 286 1 209

Not 7 Övriga ränteintäkter och finansiella poster
2020 2019

Utdelningar från kortfristiga placeringar 0 20 662
Ränteintäkter 4364 9 830
Realisationsresultat vid försäljningar övriga kortfristiga placeringar 0 -145
Nedskrivning/återföring kortfristiga placeringar 0 14 465
Summa 4 364 44 812

Not 8 Räntekostnader och liknande kostnader
2020 2019

Räntekostnader 1 -139
Summa 1 -139

Not 9 Bokslutsdispositioner
2020 2019

Lämnat koncernbidrag -62 000 24 131
Summa -62 000 24 131

Not 10 Skatt på årets resultat
2020 2019

Aktuell skatt -18 351 0
Uppskjuten skatt 233 0
Skatt på årets resultat -18 118 0

Avstämning årets skattekostnad 2020 2019

Resultat efter finansiella poster 1 305 988 14 730

Skatt beräknad enligt svensk skattesats (21,4%) -279 481 -3 152
Skatteeffekt av försäljning av näringsbetingade innehav 278 008 26 736
Skatteeffekt av försäljning av kapitalplacerings aktier -36 709 -31
Skatteeffekt av schablonintäkt på investeringsfonder 0 -2 237
Ej skattepliktigt erhållna utdelningar 13 073 6 086
Skatteeffekt av förändring i verkligt värde av finansiella tillgångar 3 531 -26 658
Nyttjad del av outnyttjat underskottsavdrag från tidigare år 3 869 0
Övrigt -409 -744

Årets redovisade skattekostnad -18 118 0
Vid årets utgång fanns ett kvarvarande outnyttjat skattemässigt underskott på 0 (1 355) tkr.

Mellan företaget och verkställande direktören (Åsa Knutsson) gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Förutom lön under 
uppsägningstid utgår inget avgångsvederlag.

Med ledande befattningshavare 2020 avses VD, vilket är detsamma som 2019. Åsa Knutsson är anställd på deltid 40% som 
bolagets verkställande direktör och erhåller ersättning från Fouriertransform för detta. 

Pensions- 
kostnad Total

Pensions- 
kostnad Total

Avtal om avgångsvederlag
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Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 798 4 485
Inköp 0 0
Försäljningar/utrangeringar -136 -3 687
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 662 798

Ingående avskrivningar -580 -4 084
Försäljningar/utrangeringar 96 3 679
Årets avskrivningar -178 -175

Utgående ackumulerade avskrivningar -662 -580

Utgående redovisat värde 0 218

Not 12 Andelar i portföljbolag
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 503 885 566 566
Förvärv och kapitaltillskott 25 226 65 543
Avyttring -166 372 -130 224
Omklassificeringar 0 2 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 362 739 503 885

Ingående nedskrivningar -212 418 -149 636
Försäljningar 21 740 78 110
Återförda nedskrivningar 49 637 3 656
Årets nedskrivningar -50 330 -144 548
Utgående ackumulerade nedskrivningar -191 371 -212 418

Utgående redovisat värde 171 368 291 467

Företagets namn Rösträttsandel före u

Kapital-
andel före
utspädning Antal andelar

Rototest International AB 50% 50% 49 900
Alelion Energy Systems AB* 37% 37% 83 473 398
SMPP Holding AB 27% 42% 30 804 625
SciBase AB 11% 11% 5 919 304
OssDsign AB 10% 10% 2 181 632

*Även innehav av teckningsoptioner TO2 18 333 333

Företagets namn Org.nr Säte
Redovisat 

resultat1

Rototest International AB 556858-1978 Salem 30 964 -4 627
Alelion Energy Systems AB 556710-7916 Göteborg 109 966 -78 193
SMPP Holding AB 556971-9221 Stockholm 97 344 6 831
SciBase AB 556777-3899 Stockholm 32 014 -39 594
OssDsign AB 556841-7546 Uppsala 135 275 -84 245
1 Avser värden enligt senast fastställda årsredovisning. 

Not 13 Fordringar hos portföljbolag
2020-12-31 2019-12-31

Ingående redovisat värde 0 2 000
Omklassificeringar 0 -2 000
Utgående redovisat värde 0 0

       

Eget kapital1

Andelar i portföljbolag



17 (18)

Not 14 Konvertibelfordran hos portföljbolag

2020-12-31 2019-12-31

Ingående redovisat värde 6 130 27 322
Försäljning 0 -21 192
Utgående redovisat värde 6 130 6 130

Not 15 Andra långfristiga fordringar 1

2020-12-31 2019-12-31
Ingående anskaffningsvärde 0 0
Utlåning under året 12 050 0
Omklassificeringar 1 500 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 550 0

Utgående redovisat värde 13 550 0

Not 16 Övriga fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 25 927 44
Tillkommande fordringar 504 25 916
Reglerade fordringar -25 728 -33
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 703 25 927

Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna ränteintäkter 3 023 11 954
Summa 3 023 11 954

Aktiekapital
Övrigt fritt eget 

kapital 
Summa eget 

kapital

Belopp vid årets ingång 100 000 2 974 511 3 074 511
Utdelning för 2019 till moderbolaget -2 751 153 -2 751 153
Årets Resultat 1 287 870 1 287 870
Belopp vid årets utgång 100 000 1 511 228 1 611 228

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna sociala avgifter 22 13
Upplupna semesterlöner 71 42
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 570 1 028
Summa 663 1 083

Not 20 Likvida medel i kassaflödet
2020-12-31 2019-12-31

1 500 886 117 999
Summa 1 500 886 117 999

Not 21 Eventualförpliktelser
2020-12-31 2019-12-31

    Borgensåtagande 33 477 20 592
    Garantiåtaganden 51 463 137 657
Summa 84 940 158 249

Not 18 Eget kapital

Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut
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Not 22 Händelser efter balansdagen

Not 23 Disposition av företagets balanserade vinst
   
Till årsstämmans förfogande står följande, sammanlagda vinst, kronor: 1 511 229 398
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas kronor: -1 200 000 000
Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras  kronor: 311 229 398

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Peder Hasslev Malin Barringer
Styrelsens ordförande Styrelseledamot

Annelie Götbring Åsa Knutsson
Styrelseledamot Verkställande direktör

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Öhrlings Pricewaterhouse Coopers AB  

Magnus Svensson Henryson 
Auktoriserad revisor

Vid denna rapports publicering är fortfarande den slutliga effekten av Coronavirusets (COVID-19) spridning oklar. 
Coronapandemin har haft stor påverkan på samhället och de finansiella marknaderna. Fouriertransform bedriver fortsatt full 
verksamhet i denna situation och ledningen för bolaget lägger stort fokus på att hantera de effekter som kan uppstå hos 
portföljbolagen                                                                                                                                                                                                                                           
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