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ÅRSSTÄMMA 
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Forsstrom High Frequency AB utvecklar, tillverkar och 
marknadsför maskiner för svetsning av plastduk med hjälp 
av avancerad högfrekvensteknik. Kunderna tillverkar stora       
plastdukskonstruktioner som ska tåla höga påfrestningar. 
Exempel är lastbilskapell, stora tälthallar, swimmingpooler, 
reklamskyltar, solskydd, oljelänsor och fl ytande vätsketankar. 
Exportandelen var 95% under året. 

För verksamhetsåret 2018/19 redovisar Forsstrom High         
Frequency AB en ökad fakturering med 5% till 68,8 Mkr 
jämfört med föregående år (55,4 Mkr) och resultatet blev i år 
en vinst med 1,0 Mkr (1,3 Mkr). Försäljningen ökade i höstas, 
avtog under vintern för att sedan öka igen under våren. Vårt 
fokus på huvudmarknaderna med aktiviteter, mässor, resor och 
förbättrade agentrelationer har resulterat i ökad orderingång 
från våra kärnområden. Kunder på övriga exportmarknader 
har gett oss nya order i något lägre omfattning. Fokuseringen i 
utvecklingsarbetet har varit att fortsätta optimera systemförän-
dringarna i produktionen. Detta arbete bedöms kunna sänka 
produktkostnaden, öka eff ektiviteten, korta ledtiderna och att 
ge en kvalitativt bättre konstruktion. 

Styrelsens målsättning är fortsatt en årlig omsättningsökning 
inom intervallet 10-20%.  Våra marknadsföringsaktiviteter ger 
nu resultat och vi har fl er förfrågningar och prospekt, vilket ger 
ökat antal order. Arbetet med att förbättra vår marknads-
bearbetning är nu väletablerad varför vi forfarande tror att 
aktiviteterna leder till fortsatt ökande volym och högre 
marginaler. 

Bolagets fokus fortsätter vara på våra kärnområden för att nå 
lönsamhet inom den produktplattform och de marknader vi 
har.  Vår kvalitetssatsning på våra produkter och vårt arbetssätt 
kommer fortsatt att vara en hörnsten i det dagliga arbetet.

Solskyddet på denna sida är tillverkad av vår kund Eugreb i 
Portugal.
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• Faktureringen ökade med 3,4 Mkr till 68,8 Mkr (65,4)
• Resultatet eft er skatt för koncernen uppgick till 1,0 Mkr (1,3)
• Eget kapital ökade och vid periodens slut uppgick det till 16,8 Mkr (15,8)
• Resultat per aktie är 0,57 kr (0,77)
• Styrelsen föreslår att vinsten får konsolidera bolaget och att ingen utdelning sker

Året i sammandrag
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HF-svetsning i världsklass  

Extremt starka och täta fogar med HF-svetsning

HF-svetsning är den absolut bästa metoden för att sammanfoga 
material i PVC och PU. Fogen blir mycket starkare, jämfört med 
när man syr eller limmar ihop materialen, samt dessutom luft - 
och vattentät. Maskinerna är också miljövänliga med ytterst 
låga utsläpp av gaser. Svetsning med HF innebär att man an-
vänder energi i form av ett elektromagnetiskt fält (27,12 MHz) 
för att foga samman material.  

Forsstroms svetsmaskiner används för tillverkning av kapell 
på lastbilar och båtar, tält, presenningar, poolliners, solskydd, 
reklamskyltar (billboards), upp blåsbara produkter, fi lmdukar, 
vattensängar, spänntak, oljelänsor, vätsketankar, ventiltrummor 
och mycket annat. Forsstroms experter på HF-svetsning hjälper 
kunderna att förbättra och eff ektivisera sin produktion.

Tältet på denna sida är tillverkad av vår kund Grandchamp 
Structure Design i Kanada.

Alla Forsstroms maskiner är CE-märkta. De uppfyller även de 
krav som ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection) har. Det är riktlinjer för dem som expon-
eras för elektromagnetiska fält.

Fördelar med HF-svetsning:

•  Repeterbar, pålitlig teknik
•  Starka, hållbara och jämna fogar
•  Luft -, gas- och vattentäta fogar
•  Flerskiktsvetsning
•  Ett miljövänligt val

Oändliga möjligheter att tillverka enastående slutprodukter!



Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Forsstrom High
Frequency AB (publ.) avger härmed årsredovisning, samt
koncernredovisning för räkenskapsåret 2018-2019. 
Bolagets B-aktie är sedan år 2014 ansluten till Alternativa
Aktiemarknaden. Huvudägare är familjen Forsström.  

Vår verksamhet     
Forsstrom High Frequency AB utvecklar, tillverkar och marknads-
för maskiner för svetsning av plastduk med hjälp av avancerad 
högfrekvensteknik. Utlandsandelen av omsättningen uppgår i år 
till 95%. Kunderna är tillverkare av exempelvis lastbilskapell, större 
tält, swimmingpooler, reklamskyltar, solskydd, oljelänsor, fl ytande 
vätsketankar och olika former av så kallade strukturer, produkter 
som skall tåla stora påfrestningar.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
och efter dess utgång 
Den fakturerade försäljningen har ökat med 5% (14%). Order-
ingången ökade i höstas, avtog sedan under tidig vår för att nu åter 
ligga på en bra nivå för verksamheten. 
Verksamhetens resultat för det gångna året uppgår till +1 000 tkr 
(+1 343 tkr) eft er skatt. Marknadsenheten har vidareutvecklat 
agenter, hemsida och PR-material. Vi fortsätter att ha fokus på våra 
huvudmarknader. Vi har fortsatt marknadssatsningar med kund-
besök, mässor och aktiviteter hos agenter och kunder världen över. 

Under året har utvecklandet av mer komplexa maskiner fortsatt. 
Utvecklingsarbetet har pågått med maskindator och lanseringen 
möts av stort intresse på mässor och utbildningar hos oss. 
Vissa avancerade anpassningar har genomförts för att motsvara 
högt ställda förväntningar hos kunder för att fortsätta vara 
branschledande.
Vi tror på en fortsatt något förbättrad marknad, samt att våra 
gjorda insatser på marknadsarbete och produktutveckling ska leda 
till en fortsatt hög volym och vi eft erstävar en förstärkt lönsamhet.

Koncernen visar en bra historisk orderingång och ett positivt 
resultat eft er skatt på 1,0 Mkr (1,3 Mkr).
Fakturerad försäljning ökade med 3,4 Mkr till 68,8 (65,4), vilket är 
en ökning på 5% (14%).
Omsättningen per anställd har ökat till 2,5 Mkr (2,4 Mkr). 
Lagrets omsättningshastighet ökade till 3,4 (3,2). 
Tillgångarnas omsättningshastighet har ökat till 1,7 (1,5).  
Soliditeten ökade till 40,8% (37,4%).   
Investeringarna var i år 3,1 Mkr (1,5 Mkr).   
 
Investeringar, forskning och utveckling 
Vårt fokus för utvecklingsarbetet fortsätter vara att trimma och 
kvalitetssäkra de systemförändringarna som gjorts i vår  
produktion. Därutöver pågår planer på ökad automation av vissa 
delar av produktionen. Dessutom försöker vi nu ytterligare att 
sänka vår produktkostnad med förbättrad konstruktion. Under 
året har vi fortsatt utvecklingsarbetet i produktion för att stärka 
vår kvalitet, eff ektivitet och för att korta våra ledtider. De samman-
lagda investeringarna i produktutveckling uppgick till 1,35 Mkr 
(1,20 Mkr). Därutöver har kostnadsförda investeringar gjorts i 
ForFlexx-projektet.    

Miljöpåverkan     
Koncernen bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånd enligt 
Miljöbalken i Sverige eller annan motsvarande lagstift ning i annat 
land.  

Personal och organisation   
Företagets personal är välutbildad. Goda kunskaper främst inom 
teknik och språk gör medarbetarna väl lämpade att hantera sina 
uppgift er. Av personalen arbetar 15 personer inom utveckling och 
produktion, samt 12 personer inom inköp, försäljning och 
administration. 

Nyckeltal och balansräkning   
Aktuella nyckeltal framgår av sidan 5. Redovisningsprinciper med 
mera framgår av not 1. 
Fakturerad försäljning ökade med 3,4 Mkr till 68,8 Mkr 
(65,4 Mkr), vilket är en ökning på 5% (14%).
Varulagret har minskat något till 20,3 Mkr (20,6 Mkr), en   
minskning med 1,4%. 
Kundfordringarna är 4,3 Mkr lägre än förra året, 4,9 Mkr (9,2 
Mkr).
Förskott från kunder har ökat till 8,1 Mkr (5,9 Mkr). Ökningen 
beror på större orderstock. 
Balansomslutningen har minskat med 1,1 Mkr mot föregående år 
(ökade 2,2 Mkr).
Kassafl ödet före investeringar uppgick till +8 520 tkr (-583 tkr), 
samt eft er investerings- och fi nansieringsverksamheten, till 
+2 641 tkr (-2 940 tkr). Förändringen är hänförbar till den löpande 
verksamheten. 
Outnyttjat kreditutrymme uppgick till 4 000 tkr (3 106 tkr).

Styrelsearbete    
Forsstrom High Frequency ABs styrelse består av fyra ledamöter. 
Bolagets verkställande direktör är en av dessa. Inga suppleanter 
fi nns. Andra befattningshavare i bolaget deltar i styrelsens sam-
manträden i föredragande funktioner. 
Under verksamhetsåret hade styrelsen 5 (5) sammanträden. 
Styrelsens arbete följer en fastställd arbetsordning och VDs 
arbetsuppgift er och behörighet regleras i en VD-instruktion. Inga 
särskilda kommittéer fi nns i styrelsen. 
Eft er revisorernas granskning i november och maj upprättar bolag-
ets revisorer ett revisions-PM till styrelsen med kommentarer kring 
de enskilda bolagen och koncernen som helhet. Revisorerna skall 
också personligen under ett styrelsemöte delge sina iakttagelser 
från granskningen och sin bedömning av bolagets interna kontroll. 
  
Framtidsutsikter     
Styrelsens målsättning kvarstår och är en fortsatt en årlig 
omsättningstillväxt inom intervallet 10-20%. Våra marknadsförings
aktiviteter ska fortsätta ge resultat på en stabilare högre nivå av nya 
order, förfrågningar och prospekt, vilket ska ge höjda 
marginaler. Arbetet att förbättra vår marknadsbearbetning 
tillsammans med våra representanter kan utvecklas ännu mer och 
detta ska leda till fortsatt ökande volym.
Bolagets fokus är våra kärnområden för att nå lönsamhet inom den 
produktplattform och de marknader som vi har. Vår förmåga att få 
kunderna att uppskatta produkternas prestanda och mervärde ska 
fortsätta öka. Vår kvalitetssatsning på våra produkter och 
arbetssätt kommer fortsatt att vara en hörnsten i det dagliga 
arbetet. Sammanfattningsvis räknar vi med att lönsamheten 
kommer att förbättras under året.
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Förslag till vinstdisposition (moderbolag) 
Till årsstämmans förfogande står följande:
kr
Balanserad vinst    -636 918  
 
Årets resultat, vinst                 1 039 447 
Summa utdelningsbara medel:    402 529

Styrelsen föreslår att 402 259 överförs i ny räkning.  
Styrelsens mål är att utdelningen till aktieägarna skall motsvara 
30% av koncernens resultat över en konjunkturcykel. 
Styrelsen föreslår att den redovisade vinsten får konsolidera 
bolaget och att ingen utdelning ges.    
 

Härmed lämnar styrelse och verkställande direktör en försäkran 
om att såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i
överensstämmelse med god redovisningssed, lämnade
uppgift er stämmer med de faktiska förhållandena och
ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har godkänts för 
utfärdande av styrelsen den 13 juni 2019.

Koncernens resultat och ställning (not 22)
2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15

Fakturerad försäljning (tkr) 68 828 65 437 57 618 51 453 52 428
Antalet anställda 27 27 27 27 27
Omsättning per anställd (tkr) 2 549 2 224 2 134 1 906 1 942
Rörelsemarginal 2,5% 3,4% 3,7% -2,1% 2,7%

Vinstmarginal 2,0% 2,8% 2,6% -3,0% 1,8%
Räntabilitet på eget kapital 6,0% 9,0% 8,0% -8,9% 4,6%
Räntabilitet på totalt kapital 4,1% 5,3% 5,0% -2,9% 4,0%
Soliditet 40,8% 37,4% 36,2% 37,0% 40,3%
Andel riskbärande kapital 40,8% 37,4% 36,2% 37,0% 40,3%
Tillgångarnas omsättningshastighet 1,7 1,5 1,4 1,4 1,5
Lagrets omsättningshastighet 3,4 3,2 3,5 3,4 3,2
JEK/aktie (omräknat m.h.t. split & fondem.) 9,61 9,04 8,27 7,63 8,32
Vinst per aktie 0,57 0,77 0,64 -0,70 0,38

Då moderbolagets nyckeltal i allt väsentligt motsvarar koncernen upprättas ingen separat fl erårsöversikt
för moderbolaget.



               
  
             

Resultaträkning
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Koncernen Moderbolaget
Not  2018/19  2017/18  2018/19  2017/18

1
Nettoomsättning 2 68 828 65 437 68 828 65 437
Förändring av lager av varor under tillverkning 1 706 1 249 1 706 1 249
Förändring av lager av färdiga varor -2 448 1 095 -2 448 1 095
Aktiverat arbete för egen räkning 3 1 325 1 156 1 325 1 156
Övriga rörelseintäkter 4 1 142 492 1 142 492

70 553 69 429 70 553 69 429

Rörelsens kostnader:
Råvaror och förnödenheter -25 520 -26 448 -25 520 -26 449
Övriga externa kostnader 5 -20 450 -18 472 -20 974 -18 994
Personalkostnader 6,7 -19 517 -19 512 -19 517 -19 512
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 8 -1 087 -1 123 -907 -943
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar 3 -1 452 -1 477 -1 452 -1 477
Övriga rörelsekostnader -836 -155 -835 -154

-68 862 -67 187 -69 205 -67 529

Rörelseresultat 1 691 2 242 1 348 1 900

Resultat från fi nansiella investeringar:
Resultat från andelar i koncernföretagResultat från andelar i koncernföretag 11 0 0 354 352
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 1 0 1 14
Räntekostnader och liknande resultatposter -313 -409 -274 -368

-312 -409 81 -16

Resultat före skatt 1 379 1 833 1 429 1 884

Skatt på årets resultat 10 -379 -490 -390 -501

Årets resultat 1 000 1 343 1 039 1 383

Vinst per aktie
Vinst per aktie före utspädning 0,57 0,77
Vinst per aktie efter utspädning 0,57 0,77
Antal aktier före utspädning 1 750 000 1 750 000
Antal aktier efter utspädning 1 750 000 1 750 000

Utdelning
Föreslagen / beslutad utdelning per aktie, kronor 0,00 0,00



Balansräkning 
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Koncernen Moderbolaget
Not 2019-04-30 2018-04-30 2019-04-30 2018-04-30

TILLGÅNGAR 1
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 5 748 4 207 5 748 4 207
Dataprogram 3 0 0 0 0

5 748 4 207 5 748 4 207

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 3 065 3 245 0 0
Maskiner och andra tekniska anläggningar 8 614 192 614 192
Inventarier, verktyg och installationer 8 854 1 385 854 1 385
Datorer 8 64 20 64 20
Pågående nyanläggningar 8 879 1 644 879 1 644

5 476 6 486 2 411 3 241

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar i koncernföretag 12 0 0 4 043 4 170
Uppskjuten skattefordran 1,13 9 388 241 632

9 388 4 284 4 802

Summa anläggningstillgångar 11 233 11 081 12 443 12 250

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 13 550 13 337 13 550 13 337
Varor under tillverkning 4 013 2 307 4 013 2 307
Färdiga varor och handelsvaror 2 743 4 940 2 743 4 940

20 306 20 584 20 306 20 584

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 14 4 854 9 153 4 854 9 153
Övriga fordringar 747 640 1 026 919
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 1 331 792 1 331 791

6 932 10 585 7 211 10 863

Kassa, bank 2 731 90 2 728 90

Summa omsättningstillgångar 29 969 31 259 30 245 31 537

SUMMA TILLGÅNGAR 41 202 42 340 42 688 43 787



Balansräkning, forts.
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Koncernen Moderbolaget
Not 2019-04-30 2018-04-30 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER 1
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 750 000 aktier) 3 500 3 500 3 500 3 500
Övrigt tillskjutet kapital 10 192 10 192 10 192 10 192
Annat eget kapital inklusive årets resultat 3 122 2 122 5 748 1 995
Summa bundet eget kapital 16 814 15 814 19 440 15 687

Fritt eget kapital
Balanserad vinst -637 1 733
Årets resultat 1 039 1 383
Summa fritt eget kapital 402 3 116

Summa eget kapital 16 814 15 814 19 842 18 803

Avsättning garantiskuld 16 816 550 816 550

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 17,18 2 097 4 826 2 097 3 366
Summa långfristiga skulder 2 097 4 826 2 097 3 366

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit 17 0 894 0 894
Skulder till kreditinstitut 17 2 729 1 916 1 269 1 916
Förskott från kunder 8 053 5 858 8 053 5 858
Leverantörsskulder 5 053 7 258 5 053 7 258
Aktuella skatteskulder 140 76 97 33
Övriga skulder 450 455 416 421
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19,20 5 049 4 692 5 045 4 688
Summa kortfristiga skulder 21 474 21 149 19 933 21 068

Summa skulder 23 571 25 975 22 030 24 434

Summa eget kapital och skulder 41 202 42 340 42 688 43 787



Balansräkning, forts.  
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Sammandrag avseende förändringar i eget kapital

Koncernen
Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 
kapital

Annat eget kapital inkl. 
årets resultat

Totalt

Ingående eget kapital 2018-05-01 3 500 10 192 2 122 15 814

Årets resultat (vinst) 1 000 1 000
Utgående eget kapital 2019-04-30 3 500 10 192 3 122 16 814

Moderbolaget
Aktiekapital Reservfond Fond för 

utvecklings-
utgift

Balanse-
rad vinst

Årets 
vinst

Totalt

Ingående eget kapital 2018-05-01 3 500 10 192 1 995 1 733 1 383 18 803
Resultatdisposition 1 383 -1 383 0
Aktivering utvecklingsutgift 3 753 -3 753 0
Årets resultat 1 039 1 039
Utgående eget kapital 2019-04-30 3 500 10 192 5 748 -637 1 039 19 842

Aktiekapitalet består av 1 750 000 med ett kvotvärde uppgående till 2 kr per aktie varav 287 500 aktier utgörs av A-aktier med 10 röster per aktie 
och 1 462 500 B-aktier med 1 röst per aktie.



Kassafl ödesanalys
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Koncernen Moderbolaget
 2018/19  2017/18  2018/19  2017/18

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 1 692 2 242 1 347 1 899
Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet
     Avskrivningar 2 539 2 600 2 359 2 420
     Garantireservering 266 125 266 125

4 497 4 967 3 972 4 444

Erhållen ränta 1 0 1 0
Erlagd ränta -314 -409 -274 -368
Kassafl öde från den löpande verksamheten 4 184 4 558 3 699 4 076
före förändringar av rörelsekapital

Förändring i rörelsekapitalet
     Förändring av varulager 278 -3 909 278 -3 909
     Förändring av fordringar 3 650 -2 920 3 651 -2 919
     Förändring av kortfristiga skulder 408 1 688 406 1 686
Kassafl öde från den löpande verksamheten 8 520 -583 8 034 -1 066

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 720 -354 -1 720 -286
Aktiverat arbete för egna utvecklingsarbeten -1 349 -1 156 -1 349 -1 156
Kassafl öde från investeringsverksamheten -3 069 -1 510 -3 069 -1 442

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån/Amorteringar netto -2 810 -847 -2 810 -847
Lämnade lån till koncernbolag 0 0 483 416
Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten -2 810 -847 -2 327 -431

Förändring av likvida medel 2 641 -2 940 2 638 -2 939
Likvida medel vid årets början 90 3 029 90 3 029
Likvida medel vid årets slut 2 731 90 2 728 90

Likvida medel har klassifi cerats med utgångspunkt att:
• de utgör kassamedel
• de har en obetydlig risk för värdefl uktuationer
• förfallotid mindre än 3 månader



Noter 
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Om inte annat anges avser noterna både koncernen och moderbolaget. 
Koncernförhållanden     
Moderbolaget äger 99% av andelar i Forsstrom HF Rent KB samt 100% 
av Forsstrom Inc. Sistnämnda bolag är kommanditägare och äger 1% i 
Forsstrom HF Rent KB.
     
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen med 
tillämpning av Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 
vilken är obligatorisk från och med årsredovisning 2014/2015. 
Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas infl yta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till  
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på fordringar och 
skulder av rörelsekaraktär har nettoredovisats bland övriga rörelse-
intäkter respektive övriga kostnader. Inga terminskontrakt förelåg per 
30 april 2019. 
Varulager har värderats i enlighet med lägsta värdets princip och FIFU 
metoden till det lägsta av anskaff ningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Varor under tillverkning samt färdiga varor har värderats till 
faktiska direkta kostnader, med tillägg för skälig del av indirekta 
kostnader. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaff nings-
värden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed.     
       
Koncernredovisningen     
Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden och kapitel 
9 och 19 i BFNAR 2012:1 (K3). Koncernredovisningen omfattar 
moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de 
företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande 
infl ytande. Samtliga intäkter och kostnader i Forsstrom Inc, USA och 
i Forsstrom HF Rent KB ingår i koncernredovisningen. Forsstrom Inc 
bedriver för närvarande ingen verksamhet. 
Koncernens bokslut är upprättat i enlighet med BFNAR 2012:1, vilket 
innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som 
skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, 
eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom 
endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter 
förvärvet. Det koncernmässiga anskaff ningsvärdet för kommandit-
bolagsandelarna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet på 
bolagets nettotillgångar. Skillnaden redovisas som ökat värde på 
byggnaden, vilken skrivs av enligt samma plan som för komponent-
avskrivning byggnadens stomme.

Intäktsredovisning      
Intäktsredovisning vid försäljning av varor görs i samband med leverans 
till kund i enlighet med försäljningsvillkoren då risker i allt väsentligt 
bedöms ha övergått till kund. All försäljning redovisas med avdrag för 
mervärdesskatt, rabatter och returer. I koncernredovisningen elimineras 
koncernintern försäljning. Provisions-, royalty- och licensintäkter
redovisas som försäljningsintäkt i enlighet med den aktuella överens-
kommelsens ekonomiska innebörd. De uppgår inte till väsentliga 
belopp, varför de inte särredovisas.
  
Kostnader för produktutveckling    
Utgifter för produktutveckling kostnadsförs löpande i den mån de inte 
skall aktiveras i enlighet med BFNAR 2012:1, 18:12. Samma principer 
tillämpas därvid i koncernen och moderbolaget. Aktivering sker endast i 
de fall en fastställd plan fi nns för kommersiell lansering inom 1 år. Från 
2017-04-30 ingår aktiverade belopp efter avdrag för avskrivning i Fond 
för utvecklingsavgifter.      
 
Transaktioner med närstående    
Inga transaktioner har skett med närstående utöver sedvanliga
transaktioner med koncernföretag. 
  
Materiella och immateriella anläggningstillgångar  
Materiella och immateriella anläggningstillgångar förvärvade av
koncernbolag redovisas till historisk anskaff ningsutgift efter avdrag för 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Utgifter för 
reparationer och underhåll kostnadsförs. Tillgångens anskaff ningsvärde 
skrivs av linjärt under tillgångens förväntade nyttjandeperiod. Byggnader 
har sedan förra året delats upp på betydande komponenter med 
väsentligt olika nyttjandeperioder.
Byggnader    5-50 år  
Maskiner     10 år 10% 
Inventarier    7 år 15% 
Datorer     4 år 25% 
Dataprogram    3 år 33% 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 år 33% 

Nedskrivningar      
Nedskrivningar görs om det redovisade värdet överstiger det högsta av 
nyttjandevärde och nettoförsäljningsvärde.
 
Varulager      
Varulagret har i moderbolaget och koncernen värderats till 97% av det 
samlade anskaff ningsvärdet vilket understiger dess nettoförsäljnings-
värde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas 
beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den 
valda metoden innebär att eventuell inkurans i varulagret har beaktats.  
     
Avsättningar      
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har ett formellt 
eller informellt åtagande som en följd av en inträff ad händelse och det 
är troligt att ett utfl öde av resurser krävs för att reglera åtagandet och en 
tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.    
  
Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar 
likvida medel, kundfordringar, leverantörsskulder, låneskulder samt 
derivat. Finansiella instrument redovisas initialt till anskaff ningsvärde 
motsvarande instrumentets verkliga värde med tillägg för transaktions-
kostnader för fordringar och skulder värderade till upplupet 
anskaff ningsvärde. Verkligt värde bedöms motsvara bokfört värde. En 
fi nansiell tillgång eller fi nansiell skuld tas upp i balansräkningen när 
bolaget blir part till instrumentets avtalsmässiga villkor. Kundfordringar 
tas upp i balansräkningen när faktura har skickats. Skuld tas upp när 
motparten har presterat och avtalsenlig skyldighet föreligger att betala, 
även om faktura ännu ej mottagits. Leverantörsskuld tas upp när faktura 
mottagits. En fi nansiell tillgång tas bort från balansräkningen när 
rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar kontrollen 
över den. Detsamma gäller för del av en fi nansiell tillgång. En fi nansiell 
skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs 
eller på annat sätt utsläcks. Detsamma gäller för del av fi nansiell skuld. 
Valutaderivat ingås enbart i syfte att säkra kommersiella fl öden. 
Derivaten utgörs av valutaterminskontrakt och valutaswappar. 
Valutakurseff ekten hänförlig till derivaten resultatförs inom rörelse-
resultatet vid samma tidpunkt som när valutaeff ekten på den 
underliggande säkrade transaktionen redovisas. Inga derivat förelåg 
den 30 april 2019 respektive 2018.    
 
Valutaexponering     
Forsstrom har 95% (94%) av försäljningen, men endast en mindre del 
av inköpen, utomlands. Såväl koncernens resultat-, som balansräkning 
påverkas av valutaförändringar. Forsstrom använder normalt valuta-
klausuler på order. Vid längre leveranstider säkras valutafl ödet med 
terminskontrakt. Bolagets funktionella valuta är SEK.   
  
Lånekostnader  
Lånekostnader belastar resultatet för den period till vilken de hänför sig 
oavsett hur de upplånade medlen använts.    
      
Leasingavtal   
Bolaget saknar avtal med fi nansiell leasing. I koncernen förekommer 
främst operationell leasing och leasingavgifterna kostnadsförs därför 
jämt över avtalsperioden. Tjänstebilar och kopieringsmaskiner mm 
redovisas av väsentlighetsskäl som operationell leasing.   
  
Leasingavgifter avseende operationell leasing 
Koncernen har leasingavtal avseende tjänstebilar, kopiatorer, aff ärs-
system samt datorer. Det framtida åtagandet beträff ande dessa avtal 
framgår av följande sammanställning, estimerat framåt. 
Koncern/Moderbolag   2018/19   2017/18 
2017/18       669
2018/19     869   516 
2019/20     558   391 
2020/21     448   177
2021/22      156
Årets kostnad för förhyrning uppgick till 869 tkr (669 tkr) för moderbolag 
och koncern. Därutöver tillkommer för moderbolaget koncernintern hyra 
med 550 tkr (550 tkr) samt en förhyrning av en extern fastighet Data- 
vägen 1B där årets kostnad uppgick till 588 tkr (576 tkr). 
    
Skatt     
Koncernens inkomstskatter innefattar aktuell skatt på koncern-
bolagens redovisade vinster under redovisningsperioden samt 
justeringar avseende skatt för tidigare perioder och förändringar av 
uppskjuten skatt. Dessa skatter har beräknats i enlighet med i varje 
land gällande skatteregler och redovisas som skatt på årets resultat. 
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Uppskjuten skatt     
Uppskjuten skatt beräknas med utgångspunkt i temporära skillnader 
mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. 
Temporära skillnader avser för Forsstrom främst avskrivningar av 
byggnader i Sverige (se vidare not 10) samt avsättningar till 
obeskattade reserver i moderbolaget. I moderbolagets bokslut 
redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, 
den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver som en del av 
de obeskattade reserverna. Uppskjuten skattefordran avser skatte-
mässiga underskottsavdrag. Mot bakgrund av uppskjuten skatteskuld i 
fastighet samt förväntad resultatutveckling genom den ökade order-
ingången under 2019 har ingen nedskrivning av fordrans värde bedömts 
vara nödvändig. 

Ersättning till anställda     
Pensioner
I koncernen fi nns avgiftsbestämda planer samt genom Alecta förmåns-
bestämda planer. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda 
avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala 
ytterligare avgifter. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt 
med att förmånerna intjänas. I Sverige saknas uppgifter från Alecta som 
underlag för värdering varför bolaget redovisar dessa pensions-
åtaganden som en avgiftsbestämd plan. Alectas konsolideringsgrad 
uppgick till 144% (152%) per 31 mars 2019. 
 
Finansiella risker     
Forsstrom är med sin internationella verksamhet löpande utsatt för 
fi nansiella risker i form av främst valuta-, likviditets- och kreditrisker.  
Forsstrom exporterar mer än 95% av omsättningen. Såväl resultat- 
som balansräkning påverkas av omräkningsdiff erenser. De risker som 
identifi erats är transaktions- och omräkningsrisker. Av intäkterna erhålls 
30-50% vid tecknande av order och 10-15% utbetalas som provision till 
agenter i lokal valuta. Order i EUR valutasäkras normalt ej då inköp sker 
i EUR. Tid från order till leverans är normalt 6-8 veckor och som följd av 
detta bedöms transaktions- och omräkningsriskerna vara hanterade på 
ett tillfredsställande sätt. Inga utestående valutaterminer förelåg per 
30 april 2019 eller 30 april 2018. Likviditets- och kreditrisker avser 
främst om koncernens kunder inte uppfyller sina åtaganden. Forsstrom 
har skriftliga rutiner för kreditkontroll och kreditbevakning. Befarade 
kundförluster reserveras med 31 tkr (49 tkr). Konstaterade kundförluster 
uppgick till 95 tkr (0 tkr).
Ränterisk       
Forsstrom High Frequency AB har kort räntebindning. Det är Forsstroms 
uppfattning att en kort räntebindning leder till lägre lånekostnad över 
tiden.        
Övriga risker     
Risk för leveransstörningar fi nns på kort sikt, men alternativa 
leverantörer fi nns. Bland övriga risker ingår även sedvanlig konkurrens 
från andra aktörer på marknaden. Bolaget följer marknadsutvecklingen 
och anser inte denna risk vara väsentlig för närvarande.

Not 2. Rapportering av segment (Mkr)
Omsättning 2018/19 2017/18
Norden 13 8

Europa exkl. Norden 34 28

Övriga marknader 22 29

Summa 69 65
Balansräkning samt rörelseresultat per segment enligt Redovisnings-
rådets rekommendation nr 25 (rapportering för segment) kan inte 
redovisas då tillgångsposter och fi nansiering är gemensamma och alla 
omkostnader inte fördelas per marknad.

Not 3. Immateriella anläggningstillgångar
Koncernen och moderbolaget 2018/19 2017/18

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Ingående anskaff ningsvärde 18 039 16 883

Omklassifi cering (se not. 8) 1 668 0

Aktiverat arbete 1 325 1 156

Utgående ackumulerade anskaff nings-
värden 21 032 18 039

Ingående avskrivningar -13 832 -12 355

Årets avskrivningar -1 452 -1 477

Utgående ackumulerade avskrivningar -15 284 -13 832
Utgående planenligt värde 5 748 4 207
Posten består av utgifter avseende utveckling av nya produkter.

Dataprogram
Ingående anskaff ningsvärde 922 922

Aktiverade utgifter 0 0

Utgående ackumulerade anskaff nings-
värden 922 922

Ingående avskrivningar -922 -922

Årets avskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -922 -922
Utgående planenligt värde 0 0

Not 4. Övriga rörelseintäkter  2018/19  2017/18

Koncernen och Moderbolaget
Valutakursvinster/förluster 0 400

EU-stöd 948 0

Övriga bidrag och ersättningar 194 92

Summa 1 142 492

Not 5. Upplysning om revisorernas arvode och kostnads-
                ersättning  2018/19  2017/18

EY
Revisionsuppdrag 245 242

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 75 75

Summa 320 317
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bok-
föring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga 
arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt 
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan 
granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. 
Allt annat är andra uppdrag. Ovanstående avser bokförda kostnader 
under respektive räkenskapsår, vilket inte alltid sammanfaller med de 
arvoden som fakturerats för respektive räkenskapsår.

Not 6. Medelantalet anställda  2018/19  2017/18
Män 22 22

Kvinnor 5 5

Totalt 27 27

I dotterbolagen fi nns inga anställda.

Könsfördelning inom företagsledningen
Män 6 6

Kvinnor 1 1

Totalt 7 7

Könsfördelning inom styrelsen
Män 4 4

Kvinnor 0 0

Totalt 4 4



13

Not 7. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

 2018/19  2017/18

Löner och andra ersättningar
VD 800 749

Interna styrelseledamöter 791 757

Övriga anställda 10 801 10 898

Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt 
bolagsstämmans beslut.

 2018/19  2017/18
Externa ledamöter i moderbolagets styrelse 144 144

varav styrelsens ordförande 96 96

Ersättning till verkställande direktören utgörs av fast lön enligt 
styrelsebeslut. Inget styrelsearvode utgår till VD.
Till styrelseledamöternas närstående företag har utbetalts 0 kr (0 kr).

 2018/19  2017/18

Sociala kostnader
Pensionskostnader för VD och styrelsen 589 548

Pensionskostnader övriga anställda 1 166 1 088

Sociala avgifter enligt lag och avtal 4 638 4 462

Bolaget gör inga extra pensionsavsättningar till verkställande direktören 
utan ersättningen följer sedvanliga pensionsplaner. För verkställande 
direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader, inga 
avgångsvederlag i övrigt. Lön och andra ersättningar har ej utgått i 
dotterbolagen. Tantiem har ej utgått. Med hänsyn till bolagets storlek 
saknas formell ledningsgrupp varför kostnader för andra ledande 
befattningshavare inte redovisas.

Not 8. Materiella anläggningstillgångar

2018/19 2017/18

Byggnader och mark (koncernen)
Anskaff ningsvärde 11 543 11 474

Inköp 0 69

Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden 11 543 11 543

Ingående avskrivningar -8 298 -8 118

Årets avskrivningar -180 -180

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 478 -8 298

Utgående planenligt värde (varav mark 901 tkr) 3 065 3 245

Taxeringsvärde 5 031 tkr, varav byggnad 3 762 tkr.

Koncernen och moderbolaget

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Ingående anskaff ningsvärde 2 825 2 825

Inköp 516 0

Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden 3 341 2 825

Ingående avskrivningar -2 633 -2 571

Årets avskrivningar -94 -62

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 727 -2 633

Utgående planenligt värde 614 192

2018/19 2017/18

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaff ningsvärde 9 353 9 353

Inköp 269 0

Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden 9 622 9 353

Ingående avskrivningar -7 968 -7 093

Årets avskrivningar -800 -875

Utgående ackumulerade avskrivningar -8 768 -7 968

Utgående planenligt värde 854 1 385

Datorer
Ingående anskaff ningsvärde 1 959 1 932

Inköp 56 27

Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden 2 015 1 959

Ingående avskrivningar -1 939 -1 932

Årets avskrivningar -12 -7

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 951 -1 939

Utgående planenligt värde 64 20

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaff ningsvärde 1 644 1 385

Omfört till immateriella anläggningstillgångar (not 3) -1 668 0

Inköp 903 259

Aktiverat till anläggningstillgångar 0 0

Utgående ackumulerade anskaff ningsvärden 879 1 644

Not 9. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
 2018/19  2017/18

Koncernen
Räntor 1 0

Summa 1 0

Moderbolaget
Räntor 1 0

Summa 1 0

Not 10. Skatt på årets resultat (koncernen)
Aktuell skatt 0 0

Uppskjuten skatt -379 -490

Summa -379 -490

Avvikelsen mellan nominell skattesats 22,0% (22,0%) och faktisk 
aktuell skatt 27,3% (26,7%), förklaras enligt nedan.

Skattekostnad -379 -490

Förväntad skattekostnad 303 403

Skillnad -76 -87
Skillnaden förklaras av:
Permanenta eff ekter

   ränta på periodiseringsfonder 0 0

   ej avdragsgilla kostnader -54 -109

Temporära eff ekter avskrivning byggnad 22 22

-76 -87
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Skatt på årets resultat (moderbolaget)
 2018/19  2017/18

Uppskjuten skatt -390 -501

Summa -390 -501

Avvikelsen mellan nominell skattesats 22,0% (22,0%) och faktisk 
aktuell skatt 27,3% (26,7%), förklaras enligt nedan.

Skattekostnad -390 -501

Förväntad skattekostnad 314 414

Skillnad -76 -87

Skillnaden förklaras av:
Permanenta eff ekter

   ränta på periodiseringsfonder 0 0

   ej avdragsgilla kostnader -54 -109

Temporära eff ekter andel komplementärlott -22 22

-76 -87

Not 11. Inköp och försäljning mellan koncernföretag
Koncernens försäljning avser endast dotterbolaget Forsstrom HF Rent 
KBs debitering av lokalhyra på moderbolaget med 550 tkr (550 tkr)
Resultat i moderbolaget från komplementärandel i Forsstrom High 
Frequency Rent KB.

 2018/2019  2017/18

354 352

Not 12. Finansiella anläggningstillgångar (moderbolaget)
2018/19 2017/18

Aktier och andelar i koncernföretag
Forsstrom Inc, 100% kapital- och 
rösträttsandel
Bokfört värde 9 9

Forsstrom HF Rent KB Kapital
andel

Rösträtts-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde

Vid årets början 99% 99% 99 4 161
Vid årets slut 99% 99% 99 4 034

Resterande 1 andel ägs av Forsstrom Inc (kommanditdelägare),
till ett anskaff ningsvärde om 36 000 kronor.

Uppgifter om dotterföretagens organisationsnummer och säte:

Organisationsnummer Säte
Forsstrom Inc   36-4334774 Florida

Forsstrom HF Rent KB 916941-8788 Lysekil

Not 14. Kundfordringar
Kundfordringar har minskats med 2 500 tkr (420 tkr) för obetalda 
förskott.

Not 15. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
             (koncern)

 2018/19  2017/18
Fordonsleasingavgifter 153 119

Förutbetalda mässkostnader 337 65

Förutbetalda försäkringskostnader 179 173

Förutbetalda IT-kostnader 148 181

Övriga poster 514 254

Summa 1 331 792

Not 16. Avsättning garantiskuld
Årets reservering uppgår till 816 tkr (550 tkr) för befarade garantiutgifter 
avseende genomförda leveranser.

Not 17. Ställda säkerheter samt förfallotid skulder

Koncernen

Förfaller till betalning

Skuld per

30 april
2019

Inom
ett år

Mellan ett
till fem år

Senare än
fem år

Ställd
säkerhet

Checkräk-
ningskredit 0 0 0 0 1

Skulder till 
kreditinstitut 4 826 2 729 2 097 0 1,2

Summa 4 826 2 729 2 097 0
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 4 000 tkr (4 000 tkr).
Utnyttjat belopp är 0 kr (894 tkr).

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar

2019-04-30 2018-04-30

1) Företagsinteckningar 19 125 19 125

2) Fastighetsinteckningar 7 000 7 000

Summa ställda säkerheter 26 125 26 125

Not 13. Uppskjuten skattefordran 

(koncernen)  2019-04-30  2018-04-30

Byggnader och mark -232 -244

Uppskjuten skattefordran 
på underskottsavdrag 241 632

9 388

(moderbolaget)  2019-04-30  2018-04-30
Byggnader och mark
(avser komplementärandel i dotterbolag) -110 -88

Uppskjuten skattefordran 
på underskottsavdrag 351 720

241 632
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Moderbolaget
Förfaller till betalning

Skuld per

30 april
2019

Inom
ett år

Mellan ett
till fem år

Senare än
fem år

Ställd
säkerhet

Checkräknings-
kredit 0 0 0 0 1

Skulder till 
kreditinstitut 3 366 1 269 2 097 0 1

Summa 3 366 1 269 2 097 0
Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 4 000 tkr (4 000 tkr).
Utnyttjat belopp är 0 tkr (894 tkr).

Ställda säkerheter avseende egna skulder och avsättningar

2019-04-30 2018-04-30

1) Företagsinteckningar 19 125 19 125

Summa ställda säkerheter 19 125 19 125

Not 18. Nettoskuld

Koncernen 2019-04-30 2018-04-30

Kassa och bank 2 731 90

Långfristiga räntebärande skulder -2 097 -4 826

Kortfristiga räntebärande skulder -2 729 -2 810

Summa -2 095 -7 546

Not 19. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen 2019-04-30 2018-04-30

Upplupna personalkostnader 2 601 2 615

Upplupna provisioner 1 371 1 249

Övriga poster 1 077 828

Summa 5 049 4 692

Moderbolaget 2019-04-30 2018-04-30

Upplupna personalkostnader 2 601 2 615

Upplupna provisioner 1 371 1 249

Övriga poster 1 073 824

Summa 5 045 4 688

Not 20. Kritiska uppskattningar och bedömningar
Kritiska uppskattningar och bedömningar grundar sig oftast på historisk 
erfarenhet och på framtida förväntade händelser. De antaganden och 
uppskattningar som bedöms ha störst inverkan på resultat, tillgångar 
och skulder är värdering av balanserade utvecklingsutgifter. Värdet av 
dessa tillgångar och skulder uppskattas varje balansdag. Återvinnings-
värdet för tillgångsposterna fastställs genom beräkning av nyttjande-
värdet och sker en gång om året eller vid befarat nedskrivningsbehov.
Övriga redovisningsmässiga uppskattningar är bland annat osäkra 
fordringar, inkurans i varulagret, verkligt värde på fi nansiella instrument, 
nyttjandeperiod för eller förväntad förbrukning av avskrivningsbara 
tillgångar.

Not 21. Eventualförpliktelser (moderbolaget)

2019-04-30 2018-04-30
Komplementäransvar kommanditbolag 1 460 1 541

Summa ansvarsförbindelser 1 460 1 541

Not 22. Nyckeltalsdefi nitioner
Antal anställda
Genomsnittligt antal årsarbetande.
Omsättning per anställd
Årsomsättningen dividerat med antal anställda.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av omsättningen.
Vinstmarginal
Resultat efter fi nansnetto i procent av omsättningen.
Räntabilitet på eget kapital
Resultat efter fi nansnetto minus 22,0% skatt i procent av justerat eget 
kapital.
Räntabilitet på totalt kapital
Resultat efter fi nansnetto plus fi nansiella kostnader i procent av 
balansomslutningen.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Andel riskbärande kapital
Eget kapital inklusive uppskjuten skatt i procent av balansomslutningen.
Tillgångarnas omsättningshastighet
Omsättningen i förhållande till balansomslutningen.
Lageromsättningshastighet
Omsättningen i förhållande till varulager mm.
Justerat eget kapital (JEK) per aktie
Eget kapital inklusive 78,6% av obeskattade reserver i förhållande till 
antal aktier.
Vinst per aktie
Resultat efter skatt i förhållande till antal aktier.



Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Forsstrom High Frequency AB (publ), 
org.nr 556461-7529 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Forsstrom High Frequency AB (publ) för räkenskapsåret 2018-05-01 - 
2019-04-30. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprät-
tats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens fi nansiella ställning per den 30 
april 2019 och av dessas fi nansiella resultat och kassafl öden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagstämman fast-
ställer 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 yrkes-
etiska 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 årsredovis-
ningen 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 upprättande av årsredovisningen och koncernredovisningen anvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhål-
landen 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 att årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisions-
berättelse 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 
sådan fi nns. 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 årsredovisnin-
gen och koncernredovisningen. Som en del av en revision enligt ISA använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:
• identifi erar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovis-

ningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter  
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eft ersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaff ar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som 
har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är 
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om 
eff ektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och den verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift  vid upprättande av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det fi nns någon väsentlig 

• osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det fi nns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplys-
ningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifera 
uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
berättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett 
bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den 
fi nansiella informationen för enheterna eller aff ärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi är 
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning 
och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelse-
fulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i 
den interna  kontrollen som vi identifi erat.  
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 
Forsstrom High Frequency AB (publ) för räkenskapsåret 2018-05-01 – 
2019-04-30 samt förslaget till dispositioner beträff ande bolagets vinst eller förlust. 
Vi tillstyrker att bolagstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltnings-
berättelsen 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 dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhål-
lande 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 beträff ande 
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. Verkställande 
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att 
företagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medels-
förvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträff ande 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, eller 
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisnings-

lagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträff ande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst    
eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av       
säkerhet kunna 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.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisioner av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar 
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträff ande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget 
är förenligt med aktiebolagslagen.

Uddevalla den 13 juni 2019
Ernst & Young AB

Bjarne Fredriksson
Auktoriserad revisor    
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Forsstrom-aktien

17

Forsstrom-aktien är sedan 2014 ansluten till Alternativa Aktiemarknaden där handel med B-aktien sker under fyra 
dagar varje månad. Alternativa Aktiemarknaden står under fi nansinspektionens tillsyn med tillstånd som
värdepappersbolag.

Nyckeltal per aktie 2019-04-30 2018-04-30

Aktiekurs, kr 6,00 6,00
Föreslagen utdelning per aktie, kr 0 0
Resultat per aktie, kr 0,57 0,77
Eget kapital per aktie, kr 9,61 9,04

Aktiekapital 
Aktiekapitalet i Forsstrom High Frequency AB (publ) uppgår till 3 500 000 kr fördelat på 287 500 A-aktier och              
1 462 500 B-aktier, envar å nominellt värde 2 kr. Varje aktie äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst.      
Aktie av serie A berättigar till 10 röster på årsstämma, aktie av serie B till en röst.

Ägarförhållanden
aktiefördelning % av antal % av
Antal aktier  Antal aktieägare aktieägare Antal aktier  aktiekapitalet
1 - 2 000 308 88,8 116 390 6,7
2 001 - 5 000 21 6,1 74 929 4,3
5 001 - 10 000 3 0,9 32 794 1,9
10 001 - 20 000 4 1,2 48 430 2,8
20 001 - 50 000 5 1,4 188 836 10,8
50 001 - 100 000 3 0,9 113 121 6,5
100 001 - 3 0,9 1 175 500 67,2
Totalt 347 100 1 750 000 100

De största aktieägarna A-aktier B-aktier Andel av Andel av 
kapital, % röster, %

Peter Forsström 95 833 306 167 23,0 29,2
Ronny Forsström 95 833 305 917 23,0 29,1
Gunilla Forsström 95 834 275 916 21,2 28,5
Investment AB Spiltan 71 273 4,1 1,6
Peter Blomqvist 60 000 3,4 1,4
Daniel Nordström 53 121 3,0 1,2
Försäkrings AB Avanza Pension 34 400 2,0 0,8
Dick Lövbrand 25 843 1,5 0,6
Mikael Holmberg 25 200 1,4 0,6
Rune Olsson 20 258 1,2 0,5
Lena Vieweg 20 205 1,2 0,5

Övriga aktieägare 264 200 15,1 6,1
Totalt 287 500 1 462 500 100 100



Styrelse och revisorer 

                      Från vänster:  Ronny Forsström, Peter Forsström, Olle Axell och Claes Hall. 

Olle Axell 
Styrelsens ordförande, invald 2017. Född 1956
CEO och MD Mattsson Gruppen AB

Peter Forsström
Ledamot, invald 1993. Född 1961 
Verkställande direktör i Forsstrom High Frequency AB
Innehav: 95 833 A-aktier och 306 167 B-aktier 

Claes Hall
Ledamot, invald 2004. Född 1950 
Direktör 
Innehav: 5 000 B-aktier

 Ronny Forsström 
Ledamot, invald 1993. Född 1964  
Vice VD i Forsstrom High Frequency AB 
Innehav: 95 833 A-aktier och 305 917 B-aktier   

Styrelse

Revisorer 

Bjarne Fredriksson
Född 1966. Auktoriserad revisor. Ernst & Young AB. 
Revisor i bolaget sedan 2013
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Forsstrom High Frequency AB (Publ)
Organisationsnummer: 556461-7529

Postadress: Box 55, 453 22 Lysekil, Besöksadress: Datavägen 3
Tel. 0523-66 66 00, Fax: 0523-66 66 66

E-post: info@forsstrom.com
www.forsstrom.com

ForFlexx - när det omöjliga blir möjligt


