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Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020-05-01 – 2021-04-30 

• Faktureringen ökade med 1,6 Mkr till 60,2 Mkr (58,6) 
• Resultatet efter skatt för koncernen uppgick till 1,9 Mkr (1,1) 
• Eget kapital ökade och vid periodens slut uppgick det till 19,9 Mkr (17,9) 
• Resultat per aktie är 1,10 kr (0,64) 

• Styrelsen föreslår att vinsten får konsolidera bolaget och att ingen utdelning sker                 
(värden inom parantes anger förra årets resultat) 

För verksamhetsåret 2020/21 redovisar Forsstrom High Frequency AB en ökad  fakturering med 
3% till 60,2 Mkr jämfört med föregående år (58,6 Mkr) och resultatet blev i år en vinst med 1,9 Mkr 
(1,1 Mkr).  
 
Forsstrom High Frequency AB påverkades negativt av covid-19 situationen under 
verksamhetsåret. Hela organisationen har visat en imponerande förmåga att anpassa sitt 
arbetssätt till den rådande situationen. Orderingången reducerades kraftigt under första halvåret 
2020, men ökade sedan gradvis från september. Vi utnyttjade möjligheten att erhålla stöd för 
korttidspermittering, omställningsstöd till företag baserat på omsättningstapp samt anstånd 
med skatteinbetalningar. 
 
Covid-19 har fungerat som en katalysator för förändring. Vi och våra kunder har accelererat 
utvecklingen mot ökad digitalisering. Under året har marknads- och säljavdelningen 
vidareutvecklat nya arbetssätt och funnit nya vägar att kommunicera med våra kunder. Vi har 
deltagit i flera utlandsmässor i digitalt format, som har givit goda framtida marknadsutsikter. 
Satsningen på uppdaterat digitalt marknadsföringsmaterial och hemsida har varit framgångsrik. 
 
Styrelsens målsättning för de närmast kommande åren är en fortsatt förbättring av lönsamheten. 
Vi fortsätter att fokusera på våra kärnmarknader för att nå förbättrad lönsamhet genom den 
produktplattform och de marknader som vi har valt. 
 
Årsstämma kommer att hållas fredagen 20 augusti kl. 14.00 i Lysekil. Årsredovisningen kommer 
att finnas i sin helhet på Forsstrom hemsida www.forsstrom.com den 9 juli. 
Antalet aktier (1 750 000) är oförändrat. Sedan 1 november 2014 kan bolagets aktie handlas på 
Alternativa Listan. 
 
Pressmeddelandet är inte granskat av företagets revisor. 
Halvårsrapport bokslutsåret 2021/2022 lämnas i december 2021. 
 
Peter Forsström Olle Axell 

VD  Styrelseordförande 
 
Forsstrom High Frequency AB tillverkar maskiner för svetsning av plastmaterial med hjälp av avancerad 
högfrekvensteknik. 2020/2021 var exportandelen 90% av all försäljning. Kunderna är tillverkare av 
exempelvis lastbils- och tågkapell, större tält, hallar, reklamskyltar, solskydd, oljelänsor, pooler och flytande 
vätsketankar – produkter som ska tåla stora påfrestningar.  

http://www.forsstrom.com/

