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Fastställelseintyg

 Undertecknad styrelseledamot i 21st Century Mobile AB (publ) intygar härmed dels att denna kopia av
 årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på
 årsstämma 2020-       . Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
 resultatdisposition.

 Stockholm 2020-

 Paulina Illman Lindefeldt
 Styrelseordförande
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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för 21st Century Mobile AB (publ), 556678-6587, med säte i
 Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31, företagets
 femtonde räkenskapsår.
 Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Allmänt om verksamheten

 Allmänt om verksamheten
 21st Century Mobiles vision är att människor ska få sådan information som berör dem, i rätt tid och i
 rätt kanal. För oss är kommunikation något i grunden positivt, vi vill hjälpa företag att kommunicera på
 ett sätt som skapar ett värde för människan som tar emot kommunikationen. På samma sätt som
 människor idag i stor utsträckning använder olika kommunikationskanaler i den privata sfären, vill vi
 överföra möjligheten att nyttja alla de kanaler som finns tillgängliga idag i sättet på vilket företagen
 kommunicerar med sina kunder - och på det sätt som kunder kommunicerar med företagen.

 Vår affärsidé bygger på att effektivisera kommunikationen från företag till deras kunder och
 medarbetare genom de kanaler som finns tillgängliga i mobiltelefonen. Vårt uppdrag är att hjälpa våra
 kunder att synliggöra hur kommunikation kan integreras i kundresan på ett sätt som bidrar till
 engagemang och lojalitet och stärker våra kunders varumärke.
 Vi följer med spänning de trender som finns i hur människor kommunicerar med varandra - vi ser inte
 bara dagens behov utan är uppmärksamma på att kommunikation är föränderligt - vilket öppnar dörrar
 för nya tekniker och nya behov att möta.

 Våra kunder finns bland annat inom passagerartrafik, journal- och bokningssystem,
 fastighetsverksamhet, energibolag samt alla de branscher som kännetecknas av ett stort flöde av
 människor i rörelse, så som större sport- och idrottsklubbar samt restaurang -och nöjesbranschen.
 Gemensamt för alla våra kunder är behovet av flexibla, snabba och tillförlitliga kommunikationskanaler
 ut till kunder, medarbetare eller invånare - oavsett om det gäller plötslig och brådskande information
 eller planerad kommunikation.

 Vår omvärld
 I vår bransch förväntas en fortsatt tillväxt globalt på A2P sms om drygt 4% per år. Man tror samtidigt
 att omsättning och lönsamhet kommer minska något på grund av sjunkande priser på sms-trafik. 

 Verksamhetsåret 2019
 Tillväxten på sms fortsatte i likhet med tidigare år även under 2019.  Under året ökade 21st Century
 Mobile antalet sms med 9% i jämförelse med året innan.

 Verksamhetsåret 2019 har präglats av renodling och optimering av verksamheten samt arbetet med
 att skapa ett tydligt erbjudande till marknaden. Det har också gjorts ett betydande arbete med att
 modernisera och effektivisera vår tekniska plattform.

 21st kommer fortsatt att fokusera på att skapa värdeadderande kommunikationstjänster inom
 messaging för att hjälpa våra kunder med effektiv kundhantering.

 Väsentliga händelser under året
 Under året har ett gediget arbete lagts ner på att optimera 21st Century Mobiles tekniska plattform
 samt skapa en skalbar organisation. Detta arbete har resulterat i att när vi går in i 2020 står vi väl
 förberedda för att såväl möta nya och förändrade kundbehov samt skala upp verksamheten.

 Risker och osäkerhetsfaktorer
 De risker som 21st Century Mobile har att ta hänsyn till i sin verksamhet kan delas in i marknadsrisker,
 affärsrisker och finansiella risker. Riskerna har inte förändrats sedan tidigare år, utan är i stort sett
 desamma. När det gäller marknadsrisker är det i huvudsak faktorer som står utanför 21st Century
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 Mobiles egen verksamhet i form av ändrade förutsättningar på marknaden. Affärsrisken består i första
 hand av minskade marginaler och snabbhet i att utveckla vår plattform och anpassa den för
 morgondagens nya tjänster inom messaging. 
 21st Century Mobile ser vid utgången av verksamhetsåret inga direkta finansiella risker för bolaget.

 Investeringar 
 Under 2019 har investeringar i första hand gjorts inom affärsutveckling och teknisk kompetens, tillika i
 vidareutveckling och förädling av den tekniska plattformen.

 Styrelsens arbete
 Styrelsen bestod under 2019 av fyra ledamöter och har under året genomfört fem protokollförda
 styrelsemöten samt två strategimöten. Därutöver har ledamöterna haft löpande kontakter.

 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång
 Efter räkenskapsårets utgång har spridningen av Coronaviruset klassificerats som en pandemi.
 Effekterna av detta är svåröverskådliga men kommer att påverka hela näringslivet. Styrelsen har
 vidtagit åtgärder för att skydda bolaget i möjligaste mån och det är styrelsens bedömning att effekterna
 på bolagets resultat och ställning är hanterbara men att det inte kan uteslutas att effekten blir väsentlig.

Flerårsjämförelse Belopp i kr
 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Nettoomsättning 38 767 276 38 916 029 42 335 623 34 753 907 29 272 942
Res. efter finansiella poster 5 188 774,0 503 645,0 147 108,0 1 999 208,0 793 728,0
Balansomslutning 18 103 935 12 763 246 16 190 249 14 655 672 13 078 367
Soliditet % 54,3 36,3 25,5 37,1 40,0
Definitioner: se not

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat -18 321 429
Överkursfond 21 797 941
årets resultat 5 188 774

Totalt 8 665 286

disponeras för att
balanseras i ny räkning 8 665 286

Summa 8 665 286

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter.
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Eget kapital
 Aktiekapital, Överkurs- Övrigt fritt Årets Summa fritt 
 nyemission fond eget kapital resultat eget kapital
Vid årets början 1 159 830 21 797 941 -18 825 073 503 645 3 476 512

Disposition enl 
årsstämmobeslut 503 644 -503 645

Utdelning
Årets resultat 5 188 774 5 188 774

Vid årets slut 1 159 830 21 797 941 -18 321 429 5 188 774 8 665 286
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning 38 767 276 38 916 029
Övriga rörelseintäkter 501 359 1 534 422

39 268 635 40 450 451

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -20 390 606 -24 345 235
Övriga externa kostnader -5 439 282 -5 181 850
Personalkostnader 2 -7 172 564 -9 416 110
Resultat från andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag 175 000 -
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -51 021 -206 431
Övriga rörelsekostnader -1 178 898 -759 710

Rörelseresultat 5 211 264 541 115

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 448 -
Räntekostnader och liknande resultatposter -24 938 -37 470

Resultat efter finansiella poster 5 188 774 503 645

Resultat före skatt 5 188 774 503 645

Årets resultat 5 188 774 503 645
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 4 - 18 564
Goodwill 5 - -

- 18 564

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 6 89 510 100 884

89 510 100 884

Finansiella anläggningstillgångar 7
Andelar i intresseföretag och 
gemensamt styrda företag - 75 000

- 75 000

Summa anläggningstillgångar 89 510 194 448

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 921 026 1 060 276
Kundfordringar 3 386 546 4 663 460
Aktuell skattefordran 254 411 202 498
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 844 566 2 864 319

7 406 549 8 790 553

Kassa och bank 10 607 875 3 778 246

Summa omsättningstillgångar 18 014 424 12 568 799

SUMMA TILLGÅNGAR 18 103 934 12 763 247
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 159 830 st aktier) 1 159 830 1 159 830

1 159 830 1 159 830

Fritt eget kapital
Överkursfond 21 797 941 21 797 941
Balanserad vinst eller förlust -18 321 429 -18 825 074
Årets resultat 5 188 774 503 645

8 665 286 3 476 512

Summa eget kapital 9 825 116 4 636 342

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 537 593 2 535 270
Skulder till koncernföretag 1 033 411 1 033 411
Skatteskulder 330 406 293 966
Övriga kortfristiga skulder 1 195 515 1 369 756
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 181 893 2 894 502

8 278 818 8 126 905

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 103 934 12 763 247
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

 Intäktsredovisning
 Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget
 redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel
 direkt vid leverans. Avdrag förs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
 nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall
 tillgångens restvärde. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt
 hänförliga till förvärvet.

Finansiella tillgångar
 Finansiella tillgångar redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån
 anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.                                             

                                              
                 

                     

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar
 Utgifter för utvecklingsarbeten kostnadsförs vanligtvis löpande när de uppkommer. Vissa större
 utvecklingsprojekt har ansetts vara av väsentligt värde för företaget under kommande år och har
 aktiverats i balansräkningen som Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten. Dessa tillgångar skrivs
 av linjärt över 3 år respektive 5 och 7 år beroende på bedömd livslängd för respektive
 utvecklingsarbete samt tidpunkten från och med då tillgången tagits i bruk. Avskrivningarna ingår i
 resultaträkningens post av immateriella/materiella anläggningstillgångar. 
 Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjandetiden. Goodwill som uppkommit de större
 strategiska förvärv företaget gjort för att utvidga sitt sortiment inom närliggande produkt/-områden,
 skrivs av över 5 år. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens post av materiella anläggningstillgångar.
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Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Anläggningstillgångar År
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter 7/5/3
Goodwill 5

 Skatt
 Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
 justering avseende tidigare års aktuella skatt, samt andel i dotterbolags skatt.
 Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller
 erhållas från Skatteverket. Bedömningen förs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade
 eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas.
 För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även där med sammanhängande
 skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital,
 redovisas mot eget kapital.

 Leasing
 Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

 Fodringar och skulder i utländsk valuta
 Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Not 2   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31

9 12

Totalt 9 12

Not 3  Andelar i koncernföretag
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 1 499 461 1 499 461

Vid årets slut 1 499 461 1 499 461
Ackumulerade uppskrivningar:

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Vid årets början -1 499 461 -1 499 461

Vid årets slut -1 499 461 -1 499 461

Redovisat värde vid årets slut - -

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.
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 Styrelsen har beslutat att skriva ner värdet på aktierna i Paysystem Sweden AB med en tredjedel
 under 2014, och en tredjedel 2015 och den resterande tredjedelen under 2016.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Paysystem Sweden AB, 556702-7023, Stockholm 211 097 100 -

Paysystem Sweden AB, Årets resultat -70 625
Paysystem Sweden AB, Eget kapital 698 646

Not 4  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 1 495 331 2 795 331
-Avyttringar och utrangeringar - -1 300 000

Vid årets slut 1 495 331 1 495 331
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -1 476 767 -2 340 346
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar - 882 143
-Årets avskrivning -18 564 -18 564

Vid årets slut -1 495 331 -1 476 767

Redovisat värde vid årets slut - 18 564

Not 5  Goodwill
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 6 035 000 6 035 000

Vid årets slut 6 035 000 6 035 000
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -6 035 000 -6 035 000

Vid årets slut -6 035 000 -6 035 000

Redovisat värde vid årets slut - -

Not 6  Inventarier, verktyg och installationer
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 188 784 130 821
-Nyanskaffningar 21 083 57 963

209 867 188 784
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -87 900 -54 795
-Årets avskrivning -32 457 -33 105

-120 357 -87 900

Redovisat värde vid årets slut 89 510 100 884



21st Century Mobile AB (publ)  10(11)

556678-6587

Not 7  Finansiella anläggningstillgångar
2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 75000 0
-Nyanskaffningar 0 75000
-Avyttringar -75000
Vid årets slut 0 75000
Ackumulerade avskrivningar 0 0
-Vid årets början 0 0
Vid året slut 0 0
Redovisat värde vid året slut 0 75000

Not 8  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2019-12-31 2018-12-31

Företagsinteckningar 3 000 000 3 000 000

Eventualförpliktelser

Hyresgaranti 100 000 100 000

Not 9  Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Underskrifter

 Stockholm 2020-

  

Paulina Illman Lindefeldt Christian Gröning
Styrelseordförande Verkställande direktör

Anders J Ericsson Bo Strömqvist
Styrelseledamot Styrelseledamot

Patrik Sarin
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den        /        2020

Frank Björsbo
Auktoriserad revisor
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