
 
 
 
 
 
 
       

 
 

 
 

AVTECH Sweden AB (publ) 
 

DELÅRSRAPPORT 
Januari – september 2012 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

AVTECH Sweden AB (publ) - Delårsrapport januari-september 2012 

 
2 

 

 

AVTECH Sweden AB (publ) 
 
 

DELÅRSRAPPORT 
Januari – september 2012 

 

 AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,6 
(1,1). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 4,5 (4,4) 
 

 Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2012 var MSEK -2,1 (-2,1) och för 
niomånadersperioden MSEK -7,9 (-2,2). Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2012 
uppgick till MSEK -2,2 (-2,2) och för niomånadersperioden till -8,2 (-2,3) eller SEK -0,64 
(-1,75) per aktie.  

 

 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det tredje kvartalet till MSEK    
-0,3 (-0,4) och för niomånadersperioden till MSEK -3,9 (2,1) eller SEK -0,31 (1,59) per 
aktie. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till MSEK 0,4 (vid årsskiftet 
4,1) vilket motsvarar SEK 0,03 (0,32) per aktie.  

 

 Eget kapital uppgick vid periodens utgång till MSEK 7,5 (vid årsskiftet 15,8) eller SEK 
0,59 (1,23) per aktie. Koncernens soliditet uppgick till 41,7 (56,4) procent.  

 

 AVTECH Sweden AB (publ) listades på NASDAQ OMX First North den 20 februari 2012.  
 

 AVTECH Middle East erhöll i maj 2012 ett kontrakt med Emirates airline avseende det 
s.k. FLOW-projektet. I juni ingicks ett viktigt tilläggsavtal med Emirates airline avseende 
Aventus NowCast som en del av FLOW-projektet, och i september vanns två 
kommersiella kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området.  

 

 AVTECH offentliggjorde i september 2012 en prognos om positivt kassaflöde och 
resultat under det tredje kvartalet 2013 och som en konsekvens av tidigare 
kommunicerade förseningar beslutade AVTECH:s styrelse i september 2012, villkorat 
av en extra bolagsstämmas godkännande, om en företrädesemission av 
preferensaktier (se ”händelser efter periodens slut”).  

 

Händelser efter periodens slut 

 Extra bolagsstämma godkände den 16 oktober 2012 styrelsens beslut om 
företrädesemission av preferensaktier om ca 8,5 MSEK. Teckningsperioden avslutades 
den 14 november 2012 och totalt tecknades aktier för ca 3,3 MSEK, motsvarande 38% 
av emissionen. I samband med genomförandet av företrädesemissionen säkerställdes 
också tillkommande kortfristig lånefinansiering om ca 1,7 MSEK från ägarna. 
 

 AVTECH ingick i oktober och november 2012 tre viktiga kommersiella avtal avsende 
Aventus NowCast med Air New Zealand, Icelandair och Air Malta.  

 

 AVTECH ingick i oktober 2012 ett strategiskt viktigt samförståndsavtal med NATS 
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TREDJE KVARTALET 2012 
 
Produkter för flygtrafikledningssystem 
AVTECH erbjuder marknaden en 
samling unika produkter som möjliggör 
det man på flygbranschspråk kallar 
”Performance Based Operations”. 
Produkterna syftar till att optimera 
flygplans flygrutter, tidsåtgång, energi-
förbrukning, miljöpåverkan, flyg-
säkerhet och flygekonomi, vilka alla är 
faktorer som är av största betydelse för 
flygbolag, flygplatser och flygtrafik-
ledningar runt om i världen. Fokus låg 
under kvartalet på fortsatt 
kommersialisering av AVTECH:s vind-
optimeringsprodukt Aventus NowCast™ 
samt på utveckling av produkter inom 
det viktiga Wake Vortex-området. 
Aktiviteterna resulterade i oktober och 
november 2012 i tre kontrakt avseende 
Aventus (se avsnittet ”händelser efter 
periodens slut”) samt två kontrakt med 
en betydande flygplats i Mellanöstern 
(se avsnittet ”professionella ATM-
tjänster”). 
 
I augusti 2012 ingick AVTECH ett avtal 
med Flightradar 24 för att integrera 
Flightradar 24’s information i ett antal 
nuvarande och framtida produkter och 
system. Flightradar24 har byggt upp ett 
globalt nätverk bestående av över 500 
digitala mottagare som tar emot 
”positionsinformation” vilken sänds ut 
av kommersiella flygplan varje sekund. 
Systemet kallas Automatic Dependency 
System – Broadcast (ADS-B). För piloter 

och flygledare samt även flygresenärer 
är Flightradar24 ett mycket känt namn 
över stora delar av världen och över två 
miljoner appar har hittills laddats ner. 
  
De tester av Aventus NowCast i 
samarbete med SAS som kommuni-
cerades i juni, påbörjades under  det 
tredje kvartalet 2012 efter en initial 
uppgradering av Aventus mjukvara. 
Fem regionala svenska flygplatser ingår; 
Luleå, Skellefteå, Umeå, Åre/Östersund 
och Sundsvall. Målet med testerna är 
att validera fördelarna med produkten i 
en miljö som är anpassad för att kunna 
utvärdera dess fulla potential till 
bränslebesparingar.  
 
Professionella ATM-tjänster 
AVTECH fortsatte under kvartalet att 
bedriva ett omfattande försäljnings-
arbete i Mellanöstern avseende ett 
antal potentiella nyckelprojekt inom 
Professionella ATM-tjänster.  
 
I september 2012 vann AVTECH, genom 
sitt intressebolag AVTECH Middle East 
LLC, två kontrakt med en betydande 
flygplats i Mellanöstern inom det 
viktiga Wake Vortex-området. De två 
kontrakten är betydelsefulla p.g.a. ett 
flertal orsaker, inte minst för att de 
ingår i den portfölj av kontrakt som 
tidigare förväntats infalla under det 
första halvåret 2012, men som först nu 
börjar realiseras.  
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Det första kontraktet – ”Wake 
Strength-projektet” – syftar till att 
kvantifiera styrkan på den turbulens 
som genereras av vingspetsvirvlar 
under nuvarande inflygningar till 
flygplatsen, och det andra kontraktet – 
”Wake Monte Carlo-projektet” – till att 
utvärdera effekterna av vingspetsvirvel-
turbulensen hos flygplan som flyger och 
landar enligt de nya inflygnings- och 
landningsprocedurer som planeras. Det 
övergripande målet med bägge 
projekten är att ta fram besluts-
underlag för att undvika framtida 
kapacitetsproblem orsakade av 
vingspetsvirvelturbulens. De båda 
projekten beräknas vara slutförda den 
15 december 2012, och avtalsvärdet 
uppskattas till motsvarande ca 1,0 
MSEK.  
 
I oktober 2012 skrev AVTECH Middle 
East LLC och The Gulf Centre for 
Aviation Studies (GCAS) - en del av 
ADAC, The Abu Dhabi Airport Company 
- under ett partneravtal i syftet att 
erbjuda utbildningar och kurser med 
fokus på områden som Performance 
Based Operations (PBO), Collaborative 
Decision Making (CDM), Airborne 
CNS/ATM samt även Quality 
Management, Auditing och Human 
Factors. Kurserna kommer genomföras 
i GCAS lokaler i Abu Dhabi, 
Mellanöstern, med avsikten att göra 
dem mer lättillängliga för branschfolk i 
regionen. 
 
Utbildningarna kännetecknas av att de 
kan kopplas till verklighetsnära 
operationella krav och god praxis samt 
att den hålls av mycket erfarna 
experter på området. I och med en 
mycket snabbt expanderande 
flygsektor i Mellanöstern blir en 
avgörande framgångsfaktor att man 
parallellt även satsar på att understödja 
de senaste teknologiska framstegen 

med adekvat utbildning till berörda 
parter. 
 
Arbetet med de projekt som AVTECH 
deltar i inom ramen för SESAR Joint 
Undertaking fortsatte under kvartalet 
enligt plan.   
 
Forskning och utveckling inom ATM 
Arbetet med utveckling inom ramen för 
AVTECH:s anslag från Vinnova fortsatte 
enligt plan. Forskningsområdet har en 
betydande kommersiell potential då 
Wake Vortex är ett globalt ökande 
säkerhetsproblem, och då fungerande 
branschlösningar för dynamisk 
hantering av Wake Vortex i stort sett 
saknas.  
 
Kvalitetssäkring inom ATM / Safety 
Koncernen fortsatte under kvartalet att 
utveckla sitt erbjudande  inom 
kvalitetssäkrings- och safetyområdet, 
bl.a. genom undertecknandet av 
partneravtalet med GCAS (se avsnittet 
”Professionella ATM-tjänster”), samt 
genom fortgående diskussioner med 
potentiella kunder. Utfallen av de 
upphandlingsaktiviteter som tidigare 
har kommunicerats är ännu inte kända.  
 
Nettoomsättning och resultat 
Koncernens omsättning för det tredje 
kvartalet uppgick till MSEK 1,6 (1,1).  
   Rörelseresultatet för det tredje 
kvartalet var MSEK -2,1 (-2,1), 
innebärande en negativ (neg) 
rörelsemarginal. Nettoresultatet för det 
tredje kvartalet uppgick till  MSEK -2,2  
(-2,2). 
   Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick för det tredje 
kvartalet till MSEK -0,3 (-0,4).  
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PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2012 
 
Nettoomsättning och resultat 
Niomånadersperiodens omsättning och 
resultat återspeglar fortsatt koncernens 
omvandling från ett tekniskt konsult-
företag till ett produktföretag i och 
med att fokus fortsatt låg på utveckling 
och kommersialisering av ATM- 
produkter med en långsiktig förmåga 
att generera återkommande kassa-
flöden, snarare än på genomförandet 
av kortfristigare konsultuppdrag eller 
grundforskning.  
 
Koncernens omsättning för nio-
månadersperioden uppgick till MSEK 
4,5 (4,4), härrörande från försäljning i 
huvudsak i Europa (Europa).  
   Avskrivningarna uppgick till MSEK -2,5 
(-0,3), varav MSEK -2,1 (-) avsåg 
avskrivningar på aktiverade utgifter för 
utvecklingsarbeten, m.m. 
   Rörelseresultatet var MSEK -7,9          
(-2,2).  
   Finansnettot uppgick till MSEK -0,3    
(-0,1). Periodens nettoresultat uppgick 
till  MSEK -8,2  (-2,3)  eller SEK -0,64       
(-1,75) per aktie. 
   Kassaflödet från den löpande 
verksamheten var MSEK -3,9 (2,1) eller 
SEK -0,31 (1,59) per aktie.  
 
Investeringar 
Under niomånadersperioden har 
investeringar i inventarier gjorts med 
MSEK 0,1 (0,0). Utgifter för utvecklings-
arbete om MSEK 2,8 (4,0) har 
aktiverats. 
 
Personal 
AVTECH rekryterade under januari och 
februari nyckelpersoner inom finans, 
marknad och affärsutveckling; Jonas 
Saric som CFO samt Björn Olsson som 
Key Account Sales och Charlotte 
Johnston Lönnberg som Head of 
Communications. Jonas Saric kommer 

närmast från tjänsten som CFO och 
Marknadschef på LFV Aviation 
Consulting och har även varit CFO för 
det First North Premier-listade bolaget 
Effnet Holding AB (publ).  
   Medelantalet anställda under 
perioden uppgick till 15 (11) personer. 
Vid periodens slut uppgick antalet 
anställda till 15 (11).  
    
 
FINANSIELL STÄLLNING 
 
Likvida medel 
Koncernens likvida medel uppgick vid 
periodens slut till MSEK 0,4 (vid 
årsskiftet 4,1) vilket motsvarar SEK 0,03 
(0,32) per aktie. 
   Koncernen hade vid periodens utgång 
en checkräkningskredit i bank om 1,0 
MSEK vilken vid periodens utgång var 
utnyttjad med 0,6 MSEK.  
 
Eget kapital och soliditet 
Eget kapital uppgick till MSEK 7,5 (vid 
årsskiftet 15,8) eller SEK 0,59 (1,23) per 
aktie. Koncernens soliditet var vid 
periodens utgång 41,7 procent (vid 
årsskiftet 56,4 procent). 
   Med bakgrund i tidigare 
kommunicerade förseningar bl.a. inom 
affärsområdet Professional Services 
beslutade styrelsen för AVTECH 
Sweden i september 2012, villkorat av 
en extra bolagsstämmas godkännande, 
om en nyemission av preferensaktier 
medförande en årlig utdelning om 12% 
till preferensaktieägarna, med före-
trädesrätt för befintliga aktieägare att 
teckna sig i emissionen. För varje 600 
befintliga aktier, oavsett serie, erbjöds 
aktieägarna att teckna en ny 
preferensaktie för 400 kronor, vilket 
motsvarar en emissionslikvid om ca 8,5 
MSEK. Beslutet inkluderade också en 
överteckningsoption om totalt ca 2,0 
MSEK. Styrelsens förslag godkändes på 
extra bolagsstämma och nyemissionen 
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avslutades efter rapportperiodens 
utgång (se avsnittet ”händelser efter 
periodens slut”).  
 
 
MODERBOLAGET 
 
AVTECH Sweden AB (publ) redovisade 
ett rörelseresultat för niomånaders-
perioden om MSEK -8,1 (-2,2). 
   Moderbolagets egna kapital uppgick 
vid periodens slut till MSEK 7,0 (vid 
årsskiftet 15,4). Likvida medel uppgick 
till MSEK 0,0 (vid årsskiftet 3,7). Under 
niomånadersperioden har investeringar 
i inventarier gjorts med MSEK 0,1 (0,0). 
 
HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 
Extra bolagsstämma godkände den 16 
oktober 2012 styrelsens beslut om en 
emission av preferensaktier om ca 8,5 
MSEK, med en övertilldelningsoption 
om högst ca 2,0 MSEK. Emissionen 
stängdes den 14 november 2012 och 
totalt tecknades aktier för ca 3,3 MSEK, 
motsvarande en teckningsgrad om 
38%. I samband med genomförandet av 
företrädesemissionen säkerställdes 
också tillkommande kortfristig 
lånefinansiering om ca 1,7 MSEK från 
ägarna, och i syfte att säkerställa en 
långfristigt god finansiering samt en 
stärkt marknadsposition, meddelade 
också styrelsen att man undersöker 
möjligheterna till mer långfristiga 
finansieringslösningar. 
 
I oktober, efter periodens slut, ingick 
AVTECH ett andra kommersiellt avtal 
avsende Aventus NowCast, denna gång 
med Air New Zealand, och i november 
ingicks ytterligare två avtal med 
Icelandair och Air Malta.  
 
AVTECH ingick i oktober 2012 ett 
strategiskt viktigt samförståndsavtal 
med NATS avseende utveckling av nya 

produkterbjudanden samt meraffärer. 
NATS är ett UK-baserat företag med 
mer än 40 års erfarenhet som 
leverantör av flygtrafikledningstjänster i 
Storbritannien, i ett av de mest 
trafikerade och komplexa luftrummen i 
världen, och de har även ett antal 
globala kontrakt avseende leverans av 
flygtrafiktjänster, ingenjörs- och 
konsulttjänster.  
 
VÄSENTLIGA RISKER OCH 
OSÄKERHETSFAKTORER 
 
Koncernen och moderbolaget är genom 
sin verksamhet utsatt för risker av både 
rörelsekaraktär och finansiell karaktär, 
vilka bolaget självt kan påverka. Inom 
bolaget pågår en kontinuerlig process 
för att identifiera förekommande risker 
samt bedöma hur dessa skall hanteras. 
Marknaden för AVTECH-koncernens 
produkter kännetecknas av långa 
införsäljningstider. Koncernen verkar 
på en tidig marknad med stor potential 
men med ryckig försäljningsutveckling.  
 
Moderbolaget bedriver operativ 
verksamhet, varigenom riskerna i detta 
bolag inte begränsas till likviditetsrisk. 
För en fullständig redogörelse av 
identifierade risker samt företagets 
arbete med att hantera dessa hänvisas 
till sid 13 och 59 i bolagets 
Nyemissionsprospekt 2011, avsnitten 
”Riskfaktorer” samt ”Övrigt”. 
Prospektet finns tillgängligt via 
AVTECH:s hemsida www.avtech.se.  
 
 
FRAMTIDSUTSIKTER 
 
Styrelsen har en fortsatt positiv syn på 
verksamhetsområdenas potential och 
bedömer att koncernen på sikt kommer 
att kunna redovisa en lönsamhet i linje 
med tidigare kommunicerade mål.  
 

http://www.avtech.se/
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KOMMANDE INFORMATIONS-
TILLFÄLLEN 
                                    

15 februari 2013        Bokslutskommuniké 
                                      för 2012 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Åkersberga den 23 november 2012 
 
AVTECH Sweden AB (publ) 
 
Lars GV Lindberg                   Christer Staaf 
Styrelsen ordförande           Styrelsemedlem 
 
Christer Fehrling                   Johan Bronge 
Styrelsemedlem                    Styrelsemedlem 
 
Ingvar Zöögling 

Styrelsemedlem                   
 
 

Denna rapport har inte granskats av 
bolagets revisorer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För ytterligare information, vänligen kontakta 
David Alvord, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80  
Jonas Saric, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80  
eller besök bolagets hemsida www.avtech.se 
AVTECH Sweden AB (publ), organisationsnummer 556568-3108, har sitt säte i Österåker kommun.  
Postadress: Lönnvägen 2, 184 43 ÅKERSBERGA, Sverige. 
Bolagets aktie (kortnamn AVT B) handlas sedan februari 2012 på NASDAQ OMX First North. Certified Adviser är 
Thenberg & Kinde Fondkommission AB (www.thenberg.se). 
För förklaring av tekniska termer, se ordlista på sidan 73 i bolagets Nyemissionsprospekt 2011. 

 

http://www.avtech.se/
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING 
MSEK 

2012 
juli-sept 

2011 
juli-sept 

2012 
jan-sept 

2011 
jan-sept 

2011 
 helår 

  

Nettoomsättning 1,6 1,1 4,5 4,4 5,4   
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m. 1,0 1,6 2,8 4,0 5,5   
Övriga rörelseintäkter 0,0 0,1 0,0 0,3 0,4   
Summa intäkter för perioden 
 

2,6 2,8 7,3 8,7 11,3   

Externa kostnader  -1,4 -2,6 -5,5 -5,5 -7,3   
Personalkostnader -2,4 -2,2 -7,2 -5,1 -7,2   
Avskrivningar -0,9 -0,1 -2,5 -0,3 -0,5   
Andel i intresseföretags resultat i koncern (not 1) - - - - -0,2   
Summa rörelsekostnader för perioden -4,7 -4,9 -15,2 -10,9 -15,2   
Rörelseresultat för perioden 
 

-2,1 -2,1 -7,9 -2,2 -3,9   

Finansnetto -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -0,3   
Resultat före skatt för perioden -2,2 -2,2 -8,2 -2,3 -4,2   
Skatt - - - - -   
PERIODENS RESULTAT 
 
 
 
 

-2,2 
 
 

-2,2 -8,2 
 
 

-2,3 -4,2 
 
 

  

 
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS 

MSEK 

 
2012 

juli-sept 

 
2011 

juli-sept 

 
2012 

jan-sept 

 
2011 

jan-sept 

 
2011 

 helår 

  

Kassaflöde före förändring i rörelsekapital -2,2 -2,1 -8,5 -2,0 -3,5   
Förändring i rörelsekapital 1,9 1,7 4,6 4,1 -1,7   
Kassaflöde från löpande verksamhet -0,3 -0,4 -3,9 2,1 -5,2   
Kassaflöde från investeringsverksamheten (not 2) 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  

0,0 
0,4 

-1,5 
0,5 

-0,1 
0,3 

-3,6 
0,5 

-5,6 
13,7 

  

FÖRÄNDRING I LIKVIDA MEDEL 
 
 
 

0,1 -1,4 -3,7 -1,0 
 

3,0   

 
 
NYCKELTAL 

 
2012 

juli-sept 

 
2011 

juli-sept 

 
2012 

jan-sept 

 
2011 

jan-sept 

 
2011 

 helår 

  

Omsättning per anställd, MSEK 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5   
Genomsnittligt antal aktier, tusental  12 810 3 496 12 810 1 317 3 959   
Genomsnittligt antal aktier, tusental, efter 
utspädning (not 3) 
Omsättning per aktie, SEK 

 
12 810 

0,13 

 
3 496 

0,31 

 
12 810 

0,35 

 
1 317  

3,34 

 
3 959 

1,37 

  

Nettoresultat per aktie, SEK -0,17 -0,63 -0,64 -1,75 -1,06   
Kassafl. (fr. löp. verksamh.) per aktie, SEK (not 2) -0,02 -0,11 -0,31 1,59 -1,31   
Rörelsemarginal 
 

Neg. Neg. Neg. Neg.  Neg.   
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KONCERNENS  
BALANSRÄKNING 

MSEK 

 
 
 
 
 
 
 

2012 
30 sept 

 
 
 
 
 
 
 

2011 
30 sept 

   
 
 
 
 
 
 

2011    
31 dec 

  

TILLGÅNGAR        
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten, m.m. 13,2 10,5   12,5   
Byggnader och mark  1,8 2,5   1,8   
Inventarier, verktyg och installationer 0,4 0,0   0,7   
Innehav i intresseföretag (not 1) 0,0 -   0,0   
Andra långfristiga fordringar - -   -   
Summa anläggningstillgångar 15,4 13,0   15,0   
Fordran intresseföretag - -   -   
Övriga kortfristiga fordringar 2,2 2,8   8,9   
Likvida medel (not 4) 0,4 0,1   4,1   
Summa omsättningstillgångar 2,6 2,9   13,0   
SUMMA TILLGÅNGAR 
 

18,0 15,9   28,0   

EGET KAPITAL OCH SKULDER        
Eget kapital 7,5 3,6   15,8   
Långfristiga skulder (not 5) 
Kortfristiga skulder (not 4) 

3,7 
6,8 

5,4 
6,9 

  5,2 
7,0 

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Poster inom linjen 
Ställda säkerheter (not 6) 
Ansvarsförbindelser 
 
 

18,0 
 
 

7,5 
- 

15,9 
 
 

7,5 
- 

  28,0 
 
 

7,5 
- 

  

 
 
FÖRÄNDRING I KONCERNENS EGET KAPITAL 
MSEK 

 
 

2012 
30 sept 

 
 

2011 
30 sept 

   
 

2011  
31 dec 

  

Eget kapital vid periodens början 15,8 5,9     5,9   
Nyemission - -   14,1   
Periodens resultat -8,2 -2,3    -4,2   
Omräkningsdifferenser 
Eget kapital vid periodens slut 
 
 
 

-0,1 
7,5 

0,0 
3,6 

     0,0 
15,8 

  

 
 
NYCKELTAL 

 
2012 

30 sept 

 
2011 

30 sept 

   
2011     

31 dec 

  

Soliditet 41,7% 22,6%   56,4%   
Antal aktier vid periodens slut, tusental (not 7) 12 810 10 031   12 810   
Antal aktier vid periodens slut, tusental, efter 
utspädning (not 3) 
Likvida medel per aktie, SEK 

 
12 810 

0,03 

 
10 031 

0,00 

   
12 810 
    0,32 

  

Eget kapital per aktie, SEK 0,59 0,36      1,23   
Börskurs vid periodens slut, SEK (not 8) 4,50 n.a.        n.a.   
Kurs / eget kapital (not 8) 7,65 n.a.        n.a.   
Börsvärde vid periodens slut, MSEK (not 8) 57,6 n.a.        n.a.   
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KVARTALSDATA  
MSEK 

 
Kvartal 1 

 
Kvartal 2 

 
Kvartal 3 

 
Kvartal 4 

 
Helår 

Omsättning      
2010 2,8 2,6 1,9 1,7 9,0 
2011 
2012 

1,5 
1,3 

1,8 
1,6 

1,1 
1,6 

1,0 5,4 

Rörelseresultat      
2010 0,1 0,3 0,1 -0,1 0,4 
2011 
2012 

0,0 
-2,3 

-0,1 
-3,5 

-2,1 
-2,1 

-1,7 -3,9 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten (not 2) 

     

2010 -0,2 1,6 1,2 -2,4 0,2 
2011 
2012 

1,2 
-1,3 

1,3 
-2,4 

-0,4 
-0,3 

-7,3 -5,2 

      
 
Redovisningsprinciper och noter 
Alla belopp redovisas i miljoner svenska kronor (MSEK) om inte annat anges.  
 
Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från 
Bokföringsnämnden. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 
RR1:00. Koncernens kvartalsrapport är upprättad enligt RR 20 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen (ÅRL).  
 
Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten skrivs fr.om. det första kvartalet 2012 av med en avskrivningslängd om 5 
år.  
 
Not 1) Avser 49% av aktierna i det UAE-registrerade företaget AVTECH ME LLC, etablerad under hösten 2011. RR13 
tillämpas vid redovisning av andelar i intresseföretag.   
 
Not 2) Principen för hur aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten hanteras i kassaflödesberäkningar har fr.o.m. 
januari 2012 ändrats, så att aktiveringar nu hänsyntas som ”justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet”, 
vilket påverkar ”kassaflödet från den löpande verksamheten”. Tidigare har aktiverade utgifter för 
utvecklingsarbeten klassificerats som tillhörande investeringsverksamheten, d.v.s. undantagits ”kassaflödet från 
den löpande verksamheten”. Justeringar mht principändringen har inte gjorts till föregående perioder i AVTECH’s 
kvartalsrapportering.  
 
Not 3) Koncernen hade vid periodernas utgång inga optionsprogram eller andra utestående finansiella instrument 
som påverkar det potentiella antalet framtida aktier i AVTECH Sweden AB (publ), varför ingen potentiell utspädning 
av antalet aktier förelåg.  
 
Not 4) Koncernen hade per utgången av det första kvartalet 2012 en checkräkningskredit i bank om MSEK 1,0 som 
var utnyttjad med MSEK 0,6. Utnyttjat belopp är redovisat under kortfristiga skulder. Under kortfristiga skulder 
ingår också kortfristiga finansiering från bolagets huvudägare om ca 0,8 MSEK.  
 
Not 5) Består av långsiktig del av AVTECH Sweden AB:s skuld till kreditinstitut (d.v.s. med återbetalning >12 mån).  
 
Not 6) Avser företagsinteckningar om MSEK 2,5 lämnade som säkerhet i samband med erhållen checkräkningskredit 
samt banklån, samt fastighetsinteckningar i företagets kontorsfastighet i Åkersberga om MSEK 5,0 lämnade som 
säkerhet i samband med erhållet banklån. 
 
Not 7) Nyckeltalet visar det faktiska antalet utestående aktier i AVTECH Sweden AB (publ) vid respektive tidpunkt.  
 
Not 8) AVTECH Sweden AB (publ) var innan den 20 februari 2012 inte listad på NASDAQ OMX First North eller annan 
marknadsplats, varför börskurser inte föreligger för periodslut tidigare än det datumet.   
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Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ)  
30 september 2012 

Antal  
    A-aktier           B-aktier     Aktier,totalt 

Andel av  
Röster, %     Kapital, % 

Lars GV Lindberg*   4 775 800          179 167        4 954 967   48,1              38,7 
Ulf Christer Staaf* 
Christer Fehrling** 
Sven Sören Fagerberg 
Johan Henrik Bronge 
Mohamed Saeed Mohamed Al Badi Al Dhaheri 
DANICA Pension 
David Hoadley 
Rune Johansson 
Björn-Ola Kronander 

  1 310 228          207 167        1 517 395 
     374 968            93 000            467 968 
     374 000              1 000            375 000 
     250 800          200 000            450 800     
     250 800          150 000            400 800 
    150 084             50 000            200 084 
     150 084            45 000            195 084 
     150 084            10 000            160 084 
     150 084              9 000            159 084 

  13,3              11,8 
    3,9                3,7 
    3,7                2,9 
    2,7                3,5 
    2,7                3,1 
    1,6                1,6 
    1,5                1,5 
    1,5                1,2 
    1,5                1,2     

Summa de 10 största aktieägarna   7 936 932          944 333        8 881 265    80,5              69,3  
Övriga aktieägare   1 724 756       2 553 740        4 278 496   19,5              30,7 
Totalt   9 661 688       3 148 073     12 809 761 100,0            100,0 
 
 
*Lars GV Lindberg och Ulf Christer Staaf ägde sina aktier dels privat, dels genom det gemensamt ägda aktiebolaget 
Spirit Racing AB. 
 
**Christer Fehrling ägde sina aktier dels privat, dels genom aktiebolagen Idé Design Produktion i Lerum AB och Idé 
Design AB.   
 
 
 
 
 
 
 
 

OM AVTECH koncernen  
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins 
olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, flygtrafikledningsleverantörer, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med 
hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hel flygoperation optimeras vad gäller 
ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, kapacitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm, 
Åkersberga och koncernen har även kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. För mer 
information, se www.avtech.se.  

 
 
 

http://www.avtech.se/

