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2021 i Sammandrag
(jämfört med samma period föregående år)

Annual recurring revenue (ARR) 32,2 MSEK
Ökade till 32,2 (23,8) MSEK vilket motsvarar en ökning på 35%.

Annual recurring revenue 99%
Annual recurring revenue som andel av  
nettoomsättningen ökade till 99 (90) %.

Nettoomsättning 26,8 MSEK
Ökade till 26,8 (21,5) MSEK vilket innebär en tillväxt på 24,4%.

Bruttomarginal 70%
Ökade till 70 (62) % för Q4 2021.

Rörelseresultat -23,2 MSEK
Förbättrades till -23,2 (-25,2) MSEK.
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Safeture i korthet

Våra kunder är i första hand assistans-
bolag inom risk, medicin och säkerhet som 
hjälper organisationer att öka sina medar-
betares säkerhet. Idag använder 3 900 
företag, organisationer och myndigheter 
med medarbetare i mer än 190 länder, vår 
plattform. 

Assistansbolagen kan med hjälp av 
tekniken i plattformen, arbeta proaktivt 
för att förebygga och hantera eventuella 
risker för sina kunders medarbetare. 
Cirka 80 % av omsättningen kommer från 
kunder i Europa, 15 % i USA och 5 % i 
Sydostasien. 
Av omsättningen är 99 % återkommande 
intäkter i form av licensintäkter och med 
låg grad av kundtapp (churn) på mellan 
0-3% per kvartal. 

Safeture är ett svenskt Software as a Service (SaaS) bolag med huvudkontor i Lund. 
Företaget har utvecklat och driver en avancerad digital plattform inom området ERCM 
(Employee Risk & Crisis Management). 
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VD har ordet 

Under 2021 påverkades världen fortfarande i hög grad 
av pandemin men omfattande vaccinering började 
långsamt att sprida hopp. Minskad osäkerhet och ökad 
investerarvilja gynnar Safeture samtidigt som många 
företag inser att en teknisk plattform för att hantera de 
anställdas säkerhet, kan bidra till att snabbare komma 
tillbaka på marknaden. 

Sammantaget kan vi konstatera att Safeture under 
2021 förstärkt sin finansiella position. Safetures årligen 
återkommande intäkter (ARR) uppgick vid slutet av året 
till 32,2 MSEK. Det är en ökning med 35 % jämfört med 
föregående år. Vi har en plattform som drar stor nytta 
av skalfördelarna med fler och fler användare. Detta 
leder till att vi har lyckats förbättra vår bruttomarginal 
med 8 procentenheter till 70% i december 2021. Under 
året har vi fortsatt rekrytera personal, främst inom 
utvecklingsteamet samt sälj och marknad, om än i lägre 
takt. Sammantaget har ökade intäkter och en förbättrad 
bruttomarginal lett till en minskad förlust, både i abso-
luta och relativa tal. Vi anser oss nu vara i en situation 
där vi har gjort tillräckligt med investeringar i organisa-
tionen för att kunna ta bolaget vidare mot svarta siffror.

I linje med vår strategi, har vi under året haft fortsatt 
fokus på att öka andelen återkommande intäkter. 
Utöver det självklara faktum att återkommande intäkter 
är finansiellt bättre för bolaget långsiktigt, är det också 
viktigt ur ett effektivitetsperspektiv. Vi anser att nyckeln 
till en produktiv utvecklingsavdelning, är att deras tid 
läggs på funktionalitet i plattformen som är användbar 
för bolagets alla kunder. Därav har vi begränsat kundan-
passade utvecklingsprojekt till ett minimum. Som ett 
kvitto på detta ökade andelen återkommande intäkter 
från 90% till 99%. 

2021 års strategiska arbete i bolaget har fokuserat på 
tre områden: ökad kundfokus, ökat innehåll och en ökad 
effektivitet.
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Ökad kundfokus 
Vårt viktigaste mål är att öka kundbasen och de åter-
kommande intäkterna. Med vår breda kundbearbetning, 
hamnade vi tidigare ibland i konkurrenssituation med 
våra partners. Vi beslutade därför att fokusera våra 
säljresurser till partners inom området för risk-, säker-
hets- och medicinskassistans. Beslutet var helt natur-
ligt. Historiskt sett har våra partners levererat både 
snabbare och större ordervärden än direktkunder. Idag 
kommer mer än 80 % av nyförsäljningen via partners 
som dessutom under 2021 gav oss ett stort antal nya 
slutkunder, däribland Europeiska Centralbanken. Årets 
största affär var med en icke namngiven internationell 
sportklädes- och skotillverkare, där vår plattform 
rullades ut till 60 000 anställda globalt. Safetures akti-
viteter planeras idag ur ett partnerperspektiv. När vi 
beslutar om vilken ny funktionalitet som ska prioriteras, 
design och innehåll på hemsidan samt vilka marknads- 
och säljaktivitetera som ska genomföras, gör vi det 
utifrån assistanspartnerns perspektiv. Vi är övertygade 
om att detta fokus ger ökad tillväxt.

Ökat innehåll
En del av plattformens erbjudande är så kallad risk 
intelligence, det vill säga en global incidentbevakning 
som hanteras av vårt eget analysteam 24/7. Under året 
beslutade vi att vår plattform ska vara innehållsag-
nostisk; det vill säga att det är upp till våra partners 
eller slutkunder att själva avgöra vilken leverantör av 
risk intelligence de önskar. Safeture kommer därför att 
säkerställa integrationer med de viktigaste aktörerna 
inom området. Detta är en mycket tydlig konkurrens-
fördel och förtydligar vår position som teknikleverantör 
samt ger oss möjlighet att samarbeta med olika typer 
av partners. I samband med att vi erbjuder risk intel-
ligence från en tredjepart, kommer vi även att lansera 
en marknadsplats för andra typer av integrationer. Vi 
vill att våra kunder själva ska kunna välja, inte bara 
leverantör av risk intelligence, utan även vilka andra 
system de vill integrera med vår plattform. Beslutet att 
utveckla en marknadsplats för tredjepartleverantörer 
kommer möjliggöra ett ökat innehåll i plattformen och 
större valfrihet för våra kunder.  

Ökad effektivitet
Att lyckas som ett litet svenskt teknikbolag globalt, 
ställer stora krav på hög effektivitet i alla  processer. 
Det handlar om hur vi organiserar och riktar vårt försälj-
ningsarbete, hur vi marknadsför oss och hur vi driver 
vår produktutveckling. Safetures tydliga Software as a 
Service (SaaS) profil är avgörande för att klara detta. 
Under året har vi infört ett stödsystem som gör det möjligt 
för våra partners och slutanvändare att själva lägga till 
fler användare eller funktioner i plattformen. Under 
kommande år fortsätter vi att fokusera på så kallad self-
service och förenkla för potentiella partners att komma 
igång med vår plattform. Self-servicefunktionaliteten 
möjliggör kortare ledtider för att sälja nya licenser eller 
för att uppgradera nuvarande licenser. Den innebär en 
förenklad process för våra kunder och minskat behov 
av att utöka vår egen organisation för att kunna växa. Vi 
kommer även lansera en gratistjänst där våra partners 
kan erbjuda sina kunder ett enklare kostnadsfritt grund-
utförande av plattformen. Detta tror vi är en bra metod 
för att marknadsföra vad plattformen kan erbjuda utan 
höga ingångströsklar. Vi har en fantastisk plattform 
och är övertygade att om potentiella kunder kan prova 
på vad den erbjuder, kommer många av dem välja att 
uppgradera licensen till en betald version. 

Siktet framåt
Det globala säkerhetsläget är osäkert och behoven av 
att skydda de anställda kommer fortsatt att vara i fokus 
framöver. Anställda förväntar sig att deras arbetsgivare 
har processer och teknik på plats när det oväntade 
inträffar. Med en ny strategi och en tydligare position 
är Safeture den bästa teknikleveratören till risk-, säker-
hets- och mediciska assistansbolag ute på marknaden.

För att sammanfatta 2021 så har vi förbättrat våra finan-
siella nyckeltal, identifierat assistanspartners som våra 
viktigaste kunder och fokuserar på dessa i våra interna 
processer/beslut samt tagit viktiga tekniska steg för en 
ökad tillväxt utan att behöva växa organisatoriskt. 

Magnus Hultman, VD Safeture AB
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Safetures historia
Safeture grundades 2009 av Lars Lidgren, professor i medicin, efter personliga erfarenheter kring behovet av 
korrekt information i rätt tid. I början av 2000-talet bevittnade han tre dramatiska händelser; SARS-epidemin 
2003 i Kina, tsunamin 2004 i Thailand och terroristattacken i Mumbai 2008. Katastroferna var mycket olika. 
En var en medicinsk hälsofråga, den andra en naturkatastrof och den tredje en terroristattack. Lidgren såg 
dock en gemensam nämnare, vid varje händelse ökade bristen på tillförlitlig och aktuell information risken 
att bli skadad för människor som befann sig i närheten. 

Detta blev starten för den ursprungliga företagsidén bakom Safeture – att säkerställa att resenärer inte 
blir skadade, eller till och med dödade, på grund av att snabb och korrekt information saknas. Utifrån detta 
arbete utvecklades plattformen Safeture som idag används av över 3 900 företag över hela världen för att 
hantera säkerhetsprocesserna kring sina anställda, oavsett var de befinner sig. 

Företaget börsnoterades 2014.

Vår plattform
Fortfarande investerar de flesta företag betydligt mer i att skydda 
sina byggnader och utrustning än på säkerheten för sina anställda. 
Samtidigt har under pandemin de flesta kontor stått helt tomma och 
öde. Den hastiga förändringen under pandemin till distansarbete, har 
för många arbetsgivare och arbetstagare blivit en vardag. Att kunna 
arbeta på distans, från hemmet eller någon annan plats, är numera 
helt naturligt och det stora kontoret, kommer i många fall endast att 
bli en mötesplats några dagar i veckan. Pandemin visade också att 
det är personalen och inte maskinerna som är företagens viktigaste 
tillgång. Med denna insikt ökar behovet av att skapa trygghet för 
de anställda, oavsett var de befinner dig. Safetures plattform är det 
bästa sättet att hantera denna förändring av tankesätt. 
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Safetures lösning består av en digital plattform där en 
person som ansvarar för anställdas säkerhet snabbt 
kan informera, lokalisera och även kommunicera med 
sina anställda. Huvudfunktionerna i plattformen är ett 
webbaserat gränssnitt, ett API (Application Interface) 
för att integrera med andra system, global säkerhetsin-
formation dygnet runt i realtid, medicinsk information, 
masskommunikation, e-learning och system för rese-
bokningsdata samt en mobil-app.  Med Safetures öppna 
APIer kan kunder själva bestämma vilka av sina andra 
system som ska kommunicera med Safetures Plattform, 
till exempel ett HR system eller ett reseboknings-
system. Safeture har idag färdiga integrationer med ett 
stort antal andra företag. Plattformens funktioner är 
uppdelade i tre segment; information, lokalisering och 
kommunikation. 

Information 
Att ha korrekt information vid varje tidpunkt är kritiskt 
för en verksamhet. Safeture tillhandahåller s k risk 
intelligence, en global incidentbevakning av händelser 
såsom jordbävningar, stormvarning, terrorattacker eller 
annan händelse som utgör en risk för anställda som 
befinner sig i närheten. Med hjälp av plattformen får alla 
användare relevant information när något hänt liksom 
råd om hur man bör agera, baserat på deras position. 

Lokalisering 
En viktig del av säkerhetsarbetet för företag är möjlig-
heten att koppla person och plats till en aktuell händelse. 

Positioneringstjänsterna i mobilapplikationerna gör det 
möjligt att i realtid kunna veta var en anställd befinner 
sig, om de är utsatta för någon form av risk och förse 
den personen med avgörande information. Integration 
med resebokningssystem gör det även möjligt att veta 
var en person kommer att befinna sig och därmed dela 
rätt information i förväg. 

Kommunikation 
När något inträffat är möjligheten att kommunicera 
avgörande. En effektiv kommunikation skapar möjlighet 
att snabbt och säkert nå alla berörda. En och en eller 
en hel grupp. Mottagaren kan omedelbart återkoppla 
och meddela om allt är under kontroll eller om det 
finns något behov av hjälp eller stöd. Systemet stödjer 
tvåvägskommunikation och integration med en tredje 
part, t ex medicinsk assistans, säkerhetsassistans 
eller försäkringsbolag. Kommunikation i en kris är av 
yttersta vikt för säkerhetschefer, HR ansvariga eller 
ledningsgrupper. 

Företag och organisationer kan med hjälp av tekniken 
i plattformen arbeta preventivt och proaktivt med 
att förebygga och hantera eventuella risker för slut-
kundernas medarbetare, oavsett om det är lednings-
gruppen, affärsresenärer, utstationerade konsulter, 
verkstadsanställda eller medarbetare som jobbar delar 
av sin tid hemifrån.
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Vår affärsmodell
Bolagets plattform säljs med en SaaS-
modell (Software as a Service), som innebär 
att kunden betalar en löpande licensavgift 
per användare och år. Safetures kostnad är 
främst kopplad till att utveckla och under-
hålla plattformen, samt att sköta driften av 
tjänsten i molnet. Eftersom dessa utgifter 
i stort är oberoende av volym, blir kostna-
derna för varje ny användare liten vilket 
ger en stor hävstång i fler affärer och god 
marginal per såld licens. 

Plattformen är också helt global med 
digital distribution. Det innebär att den 
kan säljas, distribueras och användas över 
hela världen utan någon lokal anpassning. 
Viss språkintegration sker ändå för att öka 
intresset för plattformen på valda mark-
nader, men idag används den engelska 
versionen i alla områden. 
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Forskning & utveckling
Tack vare vår ledande position och framstående 
tekniska kunnande som räddar människoliv, vinner vi 
affärer och imponerar på marknaden. Vi har också ett 
nära samarbete med våra partners och kunder, vilket 
innebär att vi kontinuerligt utvecklar våra tjänster efter 
deras förändrade behov och önskemål. De nya lösning-
arna och funktionerna ökar kundnöjdheten och ger oss 
unika fördelar. 

En viktig egenskap för platformen är att den är helt 
öppen och tillåter kunder och partners att integrera 
plattformens alla funktioner och innehåll i olika appar 
eller system. Det innebär att onboardingen, tiden 
från beslut om inköp till att plattformen är en del av 
verksamheten och fungerar, går mycket snabbt. Oftast 
handlar det om veckor, kanske endast dagar innan 
Safetures plattform är på plats och arbetar fullt ut.

Marknadsföring & försäljning
2021 innebar en fortsatt satsning på främst utveckling 
men även försäljning och marknadsföring. Nya säljare 
anställdes både i Sverige och på andra marknader och 
nya resurser tillfördes utvecklingsavdelningen i Lund. 
På grund av pandemin fanns det få tillfällen till fysiska 
möten med kunder, men i stället genomfördes en mängd 
framgångsrika webinarier med olika målgrupper. Ibland 
i samarbete med partners och ibland på egen hand. 

Även om event och mässor åter kommer att få stor 
betydelse, är väl planerade och genomförda webinarer 
en viktig kommunikationskanal också i framtiden. 
Samarbetet med nya och befintliga partners fördjupades 
under 2021 för att tillsammans nå ut på marknaden. 

Vår målsättning
Marknaden för ERCM växer i takt med att den kunskaps-
baserad ekonomin ökar i värde. Samtidigt har pandemin 
skapat helt nya förutsättningar för dagens tjänstemän 
att arbeta utanför det traditionella kontoret. En 
växande så kallad ”remote workforce” gör det allt 
svårare för arbetsgivare att säkerställa säkerheten för 
sina anställda vilket driver en ökad efterfråga på teknik 
inom området. Tjänsteleverantörerna av säkerhets- och 
medicinsk assistans har idag otillräcklig teknik för att 
kunna hantera mobiliteten av kundernas arbetsstyrka 
och har ett stort behov av att få en teknisk lösning som 
Safeture’s plattform på plats. Vi har som målsättning 
att bli en världsledande plattformsleverantör till dessa 
tjänsteföretag. 

Alla initiativ på bolaget planeras idag med assistansbo-
lagens behovsbild  i centrum. Vi är övertygade om att 
detta fokus kommer ge ökad tillväxt. Finansiellt sett har 
vi identifierat tre mål inför de kommande åren:

• Safeture ska ha en genomsnittlig omsättningstillväxt 
på minst 30%.

• Safeture ska kontinuerligt förbättra bruttomargi-
nalen till över 80%.

• Safeture ska ha en kontinuerlig tillväxt i ARR (årliga 
återkommande intäkter) med målet att nå lönsamhet 
vid en ARR på 65 MSEK.
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Safeture och pandemin

Kriget i Ukraina

Redan i inledningen av coronavirusets utbrott 2020, 
sammanställde vårt globala analytikerteam information 
om vad som hände i Wuhan, Kina och följde hela tiden 
den fortsatta spridningen. Vi samlade information och 
skickade den till våra kunder så att de kunde använda 
den för att fatta viktiga beslut angående anställda och 
företagens fortsatta verksamhet. Det var inledningsvis 
särskilt betydelsefullt för kunder med affärer i Asien 
men kom under året få betydelse över hela världen. Tack 
vare plattformens möjligheter, utvecklade vi på mindre 
än tre dagar världens första Corona Exposure Tracker 
som kombinerar data från anställdas både tidigare 
och nuvarande positioner, såväl som deras planerade 
resor och matchar denna information mot rapporterade 
Covid-19-fall på en detaljerad regional nivå. Vi fick 
positiv respons från hela världen och vi är glada över 
att ha bidragit med vår lilla del för att bromsa denna 
hemska pandemi. 

Invasionen av Ukraina har inneburit att många part-
ners arbetat intensivt med att hjälpa sina kunder och 
evakuera personal från landet. Safetures plattform har 
visat sig vara mycket användbar för att kommunicera, 
lokalisera och informera personer som behöver hjälp, 
även i en krigssituation.

Under 2021 har intresset för och efterfrågan på hantering 
av anställdas säkerhet när de inte arbetar på kontoret 
ökat och vi bedömer att denna utveckling kommer att 
fortsätta även efter pandemin. Många företag signalerar 
att distansarbetet kommer att fortsätta i olika omfatt-
ning och att skydda ett ofta närmast tomt kontor inte 
längre är tillräckligt.

Pandemin skapade en insikt om hur viktigt det är att 
kunna bedöma riskerna inför resor och affärsmässiga 
etableringar i olika regioner och snabbt agera när något 
händer. Den fortsatta utvecklingen i världen har visat 
att detta gäller ännu mer i dag oavsett pandemin. Där är 
Safeture plattform ett oumbärligt verktyg.

Samtidigt medför situationen i Ukraina att våra partners 
naturligtvis fokuserar på att rädda liv, vilket kan betyda 
förseningar i upphandlingar och avtalsdiskussioner.

Konkurrenter
Det finns tre huvudgrupper av konkurrenter till 
Safetures plattform på marknaden. Traditionellt har 
företag inom medicinskassistans och säkerhetsbolag 
utvecklat egna teknikplattformar för att kunna 
hantera sina affärskritiska processer. Denna så 
kallade ”inhouse- utveckling” är den dominerande 
tekniken på marknaden. Dessa tjänsteföretag har haft 
allt svårare att följa med i den snabba teknikutveck-
lingen under de senaste åren och har i och med detta 
varit aktiva med förvärv av olika teknikbolag. 

Den andra gruppen av konkurrenter är olika typer 
av nicheleverantörer som har viss funktionalitet för 
att lösa olika specialbehov på marknaden, t ex SMS 
routers, masskommunikationsverktyg, geo-positio-
nering med mera. Den tredje gruppen, som Safeture 
tillhör, är företag som levererar en helhetslösning 
med bland annat positionering, risk intelligence och 
kommunikationsverktyg i en och samma plattform.
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Hållbarhet
Safetures plattform är sprungen ur ett hållbarhetsperspektiv. När vår grundare Lars Lidgren 
Safeture startade bolaget var visionen att bolagets plattform ska öka tillgängligheten på 
tillförlitlig risk information baserat på var människor befinner sig, för att kunna minska 
risken för att människor skadas.
Begreppet hållbarhet bygger på tre grundpelare; socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
ansvar. Ekonomiskt värde skapas samtidigt som negativa effekter på miljön reduceras och 
mänskliga behov samt sociala rättigheter respekteras. Vi på Safeture anser att om bolaget 
ska vara finansiellt stabilt på lång sikt måste vi se över vår miljöpåverkan, vår relation till 
våra medarbetare och samhället vi verkar i. Safeture har åtagit sig att ta hänsyn till de 
ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av vår verksamhet och sträva efter att 
maximera fördelarna och minimera alla negativa effekter av vår globala verksamhet.

Triple bottom line Social hållbarhet Profit Planet

Åtagande Inkludering Ansvar Hållbara val

Hållbarhetsmål • Samtliga medarbetare har 
tillgång till relevant och högkva-
litativ kunskap

• Vi vill skapa en inkluderande 
och diversifierad arbetsplats 
där alla känner sig bekväma i 
att vara sig själva.

• Vi värdesätter alla våra 
anställda för deras bidrag till 
verksamheten. Möjligheterna 
till utveckling ska vara lika och 
inte påverkas av andra övervä-
ganden än prestation, förmåga 
och begåvning.

• Vi prioriterar våra anställdas 
hälsa, välmående och säkerhet.

• Vi ska möjliggöra en stabil, 
säker och trygg anställning.

• Vi vill säkerställa att alla i hela 
bolaget har en röst, är engage-
rade och är berättigade att ha 
en aktiv roll på arbetsplatsen.

• Vi har som mål att ha en stark 
ekonomisk tillväxt genom 
skapandet av nya tjänster och 
en utökad kundbas.

• Vi har åtagit oss att skydda våra 
aktieägares och vårt företags 
intressen genom att följa 
relevanta lagar och regleringar 
och göra en noggrann bedöm-
ning av affärsrisker.

• Vi vill med hjälp av styrdoku-
ment rörande affärsetik och 
uppförandekoder skapa en så 
ansvarfull affär som möjligt 
genom hela värdekedjan. Detta 
är särskilt viktigt med tanke 
på den stora datamängd vi 
har tillgång till och som kan 
vara måltavla för läckage och 
korruption.

• Vi vill bidra till människors 
säkerhet. Vår platform förser 
användare över hela världen 
med säkerhetsinformation 
i realtid som möjliggör för 
företag att planera och undvika 
incidenter som påverkar deras 
anställdas personliga säkerhet.

• Vi gör ansvarsfulla leveran-
törsval med hänsyn tagen till 
utsläppsnivåer av växthusgaser. 
Våra datahallar och val av 
kontorslokaler har den största 
klimatpäverkan i vår verk-
samhet, därav läggs det extra 
stor fokus på val av leverantörer 
inom dessa områden.

Mapping mot FNs 
klimatmål
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Styrelsen

Styrelsen & ledande befattningshavare

Flemming Breinholt
Styrelseordförande

Flemming Breinholt (f.1964) är dansk medborgare. Han 
har tidigare varit VD för börsnoterade Karnov Group 
AB, InterMail A/S, XPonCard Group AB samt är för till-
fället styrelseordförande i C & Willer-Petersens Legat, 
Plug Software AB. Flemming Breinholt har omfattande 
erfarenhet av att verka i snabbväxande digitala platt-
formsbaserade företag baserat på SaaS. Flemming är 
oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen 
och större aktieägare. Innehav i bolaget: 500 000 aktier 
samt 200 000 teckningsoptioner.

Semmy Rülf
Styrelseledamot

Semmy Rülf (f.1950) har länge arbetat inom IT-industrin 
och medicinsk teknikindustri. Bland annat som VD för 
Axis Communications och som ordförande för Qlik 
och Mindroute Incentive. Inom medicinsk teknik har 
Semmy Rülf varit VD för ProstaLund, ordförande för 
Jolife och Dignitana, styrelseledamot i Vitrolife och 
Xvivoperfusion. Semmy Rülf arbetade under 10 år från 
London med uppdrag för bland annat Visit Sweden som 
regional direktör, ansvarig för England, USA, Kina och 
Sydeuropa. Är fn styrelseordförande i Agilit Holding AB 
samt Senior Advisor åt Igelösa Life Science. Semmy är 
oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen 
och större aktieägare. Innehav i bolaget: 1 228 380 aktier 
samt 200 000 teckningsoptioner.

Elisabeth Brevenson 
Styrelseledamot

Elisabeth Brevenson (f.1970) grundade 2006 Beepsend, 
en global leverantör av SMS-tjänster som utnämnts 
till ett av de snabbast växande techbolagen i Europa, 
Mellanöstern och Afrika. Hon var företagets VD under 
elva år och har även varit Director of product strategy 
på Twilio Inc. Elisabeth Brevenson har nästan 20 års 
erfarenhet av att utveckla och lansera internettjänster 
och har utsetts till Årets kvinnliga Gasell av tidningen 
Dagens industri. Elisabeth är oberoende i förhållande till 
bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Innehav 
i bolaget: 50 000 aktier samt 100 000 teckningsoptioner.

Sofia Kinberg 
Styrelseledamot

Sofia Kinberg (f.1971), är en kommunikationsexpert 
som är specialiserad inom strategisk affärsutveckling 
och varumärkesbyggande.Hon var ansvarig för den 
globala kommunikationen på Visit Sweden och är för 
närvarande principal på Internationella Engelska Skolan 
i Sundbyberg. Hon har tidigare också arbetat som 
kommunikationsspecialist och projektledare vid Food & 
Friends i Stockholm. Sofia är oberoende i förhållande till 
bolaget, bolagsledningen och större aktieägare. Innehav 
i bolaget: 22 000 aktier samt 40 000 teckningsoptioner.

Pontus Kristiansson
Styrelseledamot

Pontus Kristiansson (f.1971), har en MSc Engineering 
examen från LTH och arbetar idag som strategikonsult 
för Altaverita AB. Han har en mångårig erfarenhet av 
styrelsearbete såsom styrelseordförande i Realinvest 
AB, styrelseledamot i Kollektiva Innovation Studios AB, 
styrelseledamot i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot 
i Avail Intelligence AB samt styrelseledamot i Dignitana. 
Pontus är oberoende i förhållande till bolaget, bolags-
ledningen och större aktieägare. Innehav i bolaget: 
20 000 aktier.

Christian Lindgren 
Styrelseledamot

Christian Lindgren (f.1974), har studerat vid 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och arbetar 
idag som VD på Agartha AB. Lindgren har en lång erfa-
renhet från roller som ekonomichef samt administrativ 
chef för bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning 
Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital 
AB. Lindgren har även uppdrag som styrelseledamot 
i Doxa AB och Dignitana AB. Christian är oberoende i 
förhållande till bolaget och bolagsledningen, beroende 
i förhållande till bolagets större aktieägare. Innehav i 
bolaget: inga innehav.
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Ledning

Magnus Hultman 
CEO

Magnus Hultman (f.1974) har studerat ekonomi vid 
Lunds universitet. Grundare och VD för Instadia Sverige 
(förvärvat av Omniture), investerare och säljchef på 
Videoplaza (Förvärvat av Ooyala), grundare och VD 
av Smartclip Nordics (Förvärvat av RTL), och senast 
medgrundare och VD av Strossle International, Sveriges 
nästsnabbast växande bolag 2018. Nominerad som 
årets grundare i Sverige 2017. Magnus Hultman är VD för 
Safeture sedan 2019. Innehav i bolaget: 328 380 aktier 
samt 440 000 teckningsoptioner.

Andreas Rodman 
CIO

Andreas Rodman (f.1973) har en civilingenjörsexamen 
i datateknik från Lunds universitet. Andreas var VD, 
grundare och största privata ägare av Bokks AB, ett 
bolag som såldes 2007 till MultiQ AB, noterat på börsen. 
Rodman var tidigare även styrelseledamot i Bolaget. 
Andreas Rodman har varit VD för Safeture under åren 
2009–2019. Innehav i bolaget: 471 500 aktier samt 50 000 
teckningsoptioner.

Andreas Larsson 
CTO

Andreas Larsson (f.1978) har studerat datalogi vid 
Lunds Universitet och har tidigare jobbat som chefsar-
kitekt och mjukvaruchef på MultiQ. Före det grundade 
han, tillsammans med Anderas Rodman, Bokks AB. 
Andreas har jobbat som utvecklingschef på Safeture 
sedan 2014. Innehav i bolaget: 11 173 aktier samt 7 000 
teckningsoptioner.

Linda Canivé 
CFO

Linda Canivé (f.1974) har studerat internationell ekonomi 
vid Lunds Universitet och finansiering vid Haute Ecole 
Commercial I Montréal, Kanada. Linda har en mångårig 
bakgrund inom telecom och har haft ett flertal uppdrag på 
både Ericsson och Sony i Sverige samt i USA. Under åren 
2016-2019 var hon CFO på Emerse Sverige AB, ett svenskt 
bolag som utvecklat en plattform för programmatiska 
annonsköp. Linda har arbetat som CFO på Safeture sedan 
2019. Innehav i bolaget: 29 520 aktier samt 60 000 
teckningoptioner.

Jonas Brorson 
CMO

Jonas Brorson (f. 1964) är utbildad journalist och har under 
många år arbetat på tidningar, TV samt Sveriges Radio. 
Han har varit nyhetschef, kommunikationschef och stra-
tegisk varumärkeschef på bland annat HD-Sydsvenskan. 
Jonas började arbeta på Safeture 2017. Innehav i bolaget: 
16 500 aktier samt 23 000 teckningsoptioner.

Nicola Dolovski 
Commercial Director

Nicola Dolovski (f.1979) Har en gedigen bakgrund inom 
försäljning, organisationsutveckling och att skapa 
rutiner och processer för växande och expanderande 
företag. Ägare och försäljningschef för Parkster, Vinnare 
av DI Gasell 2018 & 2019. Investerare och styrelseledamot 
på OurLiving, Nicola Dolovski är Commercial Director för 
Safeture sedan augusti 2021. Innehav i bolaget: 85 140 
aktier samt 50 000 teckningsoptioner.

Jonas Bjurhult 
Product Manager

Jonas Bjurhult (f.1978) har en civilingenjörsexamen i 
datateknik från Lunds Universitet och har mångårig 
erfarenhet inom mjukvaruutveckling i telekom- och 
säkerhetsbranschen. Jonas har arbetat som produkt-
chef på Safeture sedan 2019 och har dessförinnan 
haft ett flertal andra roller sedan han startade på 
bolaget 2015. Innehav i bolaget: 64 229 aktier och 21 250 
teckningsoptioner

Jens Näsström 
Head of Content

Jens Näsström (f.1972) har studerat statskunskap vid 
Uppsala universitet, internationella relationer vid 
Hitotsubashi University i Tokyo, samt säkerhetsstudier 
vid Aberystwyth University i Wales. Han har en mångårig 
bakgrund inom riskanalys- och säkerhetsbranschen, bl 
a hos Oxford Analytica, Control Risks och International 
SOS. Jens har arbetat på Safeture sedan 2018. Innehav i 
bolaget: 9 230 teckningsoptioner.
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Bolaget grundades 2009 av Lars Lidgren, professor i 
medicin med personliga erfarenheter från behovet av 
korrekt information i rätt tid. I början av 2000-talet 
bevittnade han tre dramatiska händelser: SARS-
epidemin 2003 i Kina, tsunamin 2004 i Thailand och 
terroristattacken i Mumbai 2008. Katastroferna var 
mycket olika. En var en medicinsk hälsofråga, den andra 
en naturkatastrof och den tredje en terroristattack. 
Lidgren såg dock en gemensam nämnare: vid varje 
händelse ökade bristen på tillförlitlig och aktuell infor-
mation risken för resenärer som befann sig i närheten. 
Detta blev starten för den ursprungliga företagsidén 
bakom Safeture - att säkerställa att resenärer inte blir 
skadade, eller till och med dödade, på grund av brist 
på snabb och korrekt information. Utifrån detta arbete 
utvecklades plattformen Safeture som används idag 
av över 3 900  företag över hela världen för att hantera 
säkerhetsprocesserna för sina anställda. Bolaget har 
sitt säte i Lund.

Höjdpunkter 2021 
• Den 25 januari genomförde Safeture en riktad nyemis-

sion om 38,6 MSEK. 4,6 miljoner aktier emitterades till 
kursen 8,40 SEK/aktie. De nya ägarna bestod av den 
USA-baserade institutionella investeraren Topline 
Capital Partners LP, Dragfast AB och Ninalpha AB.

• Safeture ingick ett avtal med det amerikanska/
EU-företaget Insured Nomads, ett försäkringsfö-
retaget som fokuserar på distansarbetare, digitala 
nomader, expats och resenärer. Inledningsvis löper 
avtalet på tre år och ger Safeture garanterade 
intäkter om 500 KUSD.

• I slutet av Q2 tecknade Safeture tillsammans med 
SPS, ett internationellt säkerhets- och assistansfö-
retag, ett avtal värt 383 KEUR med ett icke namngivet 
stort tyskt företag. Kontraktet innebär att Safeture-
plattformen rullas ut till 60 000 anställda över hela 
världen.

• Under Q2 skapade Safeture ett nytt kommersiellt 
team. I denna satsning har Nicola Dolovski utsetts 
till Commercial Director med ansvar för försälj-
ning och kundutveckling. Dolovski kommer senast 
från Parkster där han ledde marknadsförings- och 
försäljningsorganisationen. 

• I slutet av Q3 lanserade Safeture tillsammans med 
Aon, ett ledande globalt konsult- och serviceföretag, 

ett gratis granskningsverktyg för nya ISO 31030 
som snabbt och enkelt kontrollerar hur väl företag 
uppfyller det nya vägledningsdokumentet. ISO 31030 
kommer sannolikt att bli riktmärket för standarder 
för hantering av reserisker.

• Under Q4 vann Safeture, tillsammans med sin partner 
Falck Global Assistance, en offentlig upphandling för 
ett fyraårigt ramavtal avseende reseriskhantering för 
Europeiska centralbanken (ECB) i Frankfurt, Tyskland. 
Avtalet öppnar också möjligheten att ansluta sig till 
andra institutioner, såsom Eurosystemets central-
banker och andra medlemmar av Eurosystemets 
Procurement Coordination Office (EPCO).

• I Q4 lanserade Safeture också ett samarbete med 
det globala risk- och säkerhetsföretaget G|24 i 
Australien. Partnerskapet innebär att Safeture har 
fått i uppdrag att leverera en integrerad plattform för 
riskreducering och incidenthantering, Global Alert by 
Safeture, för G|24.

Möjlighet till fortsatt drift
Styrelsens bedömning är att Safeture har tillräckligt 
med kapital under kommande 12 månader för att kunna 
fortsätta bedriva sin verksamhet och genomföra sina 
tillväxtplaner. I det fall bolaget har behov av kortsiktig 
finansiering finns det finansiella garantier från största 
ägaren Agartha AB i form av ett brygglåneavtal på upp 
till 10 MSEK.

Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer 
Safeture avser att ta vara på möjligheterna att på ett 
kontrollerat sätt växa för att etablera en ledande posi-
tion inom bolagets område. Ett antal riskfaktorer kan 
ha en negativ inverkan på bolagets verksamhet och 
bransch. Det är därför av stor vikt att beakta följande 
risker och osäkerhetsfaktorer vid sidan av bolagets 
tillväxtmöjligheter:

• Det kan vara svårt att utvärdera Safeture’s försälj-
ningspotential och det föreligger osäkerhet huruvida 
intäkter kommer att genereras i tillräcklig omfattning 
tillräckligt snabbt. 

• Safeture’s tjänster representerar relativt nya tjänster 
för aktörer på marknaden vilket innebär att det kan 
ta tid att få genomslag.

• Safeture kan komma att behöva anskaffa ytterligare 

Styrelsen för Safeture AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
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kapital framöver. Det finns risk att bolaget inte kan 
anskaffa ytterligare kapital.

• En förlust av en eller flera nyckelpersoner, medar-
betare och konsulter samt uppsägning av viktiga 
samarbetsavtal kan medföra negativa konsekvenser 
för bolagets verksamhet och resultat.

• En omfattande satsning från en konkurrent kan 
komma att medföra risker i form av försämrade 
försäljningsmöjligheter.

• Världen över utsätts företag regelbundet för cyberat-
tacker, Safeture är inget undantag. För att säkerställa 
att processer för att skydda kritisk information är på 
plats jobbar bolaget enligt ISO27000 standard och 
har som målsättning att vara certifierade under 2022.

• Safeture har en stor andel av sina kunder utanför 
Sverige. En stor andel av omsättningen faktureras i 
utländska valutor. Bolagets resultat är därför expo-
nerat för förändringar i valutakurser, framför allt EUR 
och USD. 

• Kreditrisk avser risken för en förlust om en kund inte 
uppfyller sina avtalsmässiga förpliktelser. Safetures 
kreditrisk uppkommer huvudsakligen från kundford-
ringar. Bolaget har identifierat en koncentrationsrisk 
hänförlig till vissa större kunder som står för en 
väsentlig del av Safetures omsättning. Dessa kunder 
är i regel välkända stora företag där vi bedömer 
kreditrisken vara begränsad.

Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas 
utan att en samlad utvärdering av bolagets verksamhet 
tillsammans med en allmän omvärldsbedömning har 
gjorts.

Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling är ett prioriterat område för 
Safeture. Bolaget investerar löpande i forskning och 
utveckling för att bibehålla sitt tekniska försprång.

Organisation och personal 
Medelantalet anställda i moderbolaget under tolv 
månader 2021 uppgick till 41 (35). Ökningen hänför sig 
främst till nyanställning av personal på försäljning och 
marknad samt på utvecklingsavdelningen. Medeltalet 
anställda i koncernen under tolv månader 2021 uppgick 
till 43 (37). 

Omsättning 
Nettoomsättningen för koncernen avseende verk-
samhetsåret 2021 uppgick till 26 796 (21 541) TSEK och 
motsvarande siffra för moderbolaget uppgick till 26 796 
(21 542) TSEK. Omsättningen ökade såldes med 24,4% 
för både koncernen och moderbolaget jämfört med 
föregående räkenskapsår. 

Bolaget har de senaste två åren styrt om säljorganisa-
tionen mot att i så stor utsträckning som möjligt skriva 
kontrakt som ger långsiktiga återkommande intäkter. 
För året 2021 ökade de återkommande intäkterna med 
37,4% till 26 563 TSEK. Under 2021 stod de återkommande 
intäkterna för ca 99% av Safetures omsättning, vilket 
ger en förutsägbarhet i bolagets intäkter och kassa-
flöde samt en hävstångseffekt i bolagets satsningar på 
marknad och sälj. Blickar vi framåt inleder Safture år 
2022 med återkommande intäkter för de kommande 12 
månaderna på totalt 32 186 TSEK, vilket är 35% högre än 
för ett år sedan. 

Resultat 
Koncernens resultat efter minoritetens andel för 
verksamhetsåret 2021 uppgick till -23 320 (-25 472) TSEK 
och resultatet för moderbolaget uppgick till -23  365 
(-25  374)  TSEK. Den minskade förlusten beror främst 
på ökade intäkter och en högre bruttomarginal. Den 
genomsnittliga bruttomarginalen för helåret 2021 var 
68%, en ökning jämfört med 65% under föregående 
år. Bruttomarginalen för sista kvartalet var 70%. I och 
med att kostnaden för att driva plattformen till stor del 
består av fasta kostnader, som inte påverkas av ett ökat 
antal användare, förväntas bruttomarginalen öka i takt 
med att bolaget få allt fler kunder. 

Kostnader för personal och övriga externa kostnader har 
ökat med totalt 2 226 TSEK (5,6%), vilket är ett resultat 
av en större organisation vid slutet av 2021. Däremot har 
bolaget genomfört merparten av de anställningar inom 
framförallt sälj och marknad som bolaget bedömer 
nödvändiga för att fortsätta tillväxtresan och nå ett 
positivt resultat.

Resultat per aktie för koncernen uppgick till -0,84 
(-1,05) SEK. För moderbolaget uppgick resultatet per aktie 
till -0,84 (-1,04) SEK.

Likviditet och ställning 
Koncernens likvida medel per den 31 december 2021 
uppgick till 18 065 (1 288) TSEK medan moderbolagets 
likvida medel per 31 december 2021 uppgick till 17 984 
(1  228)  TSEK. Årets kassaflöde för koncernen uppgick 
till 16 777 (-5 095) TSEK medan kassaflödet för moder-
bolaget uppgick till 16 756 (-4 939) TSEK. Kassaflödet för 
2021 inkluderar kapitaltillskott från en riktad emission 
i början av året som tillförde bolaget 38  640  TSEK. 
Koncernens soliditet per den 31 december 2021, beräknad 
som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, 
uppgick till 56,0 (30,6) % medan motsvarande siffra för 
moderbolaget uppgick till 56,2 (31,0) %.
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UTVECKLINGEN AV AKTIEKAPITALET

År Händelse Ökning antal
Ökning  

aktiekapital (SEK)
Totalt  

antal Aktier
Totalt  

aktiekapital
Kvotvärde (SEK) 

aktiekapital

Ingående balans - - 17 586 175 860 10,00

2014 Riktad nyemission 2 992 29 920 20 578 205 780 10,00

2014 Teckningsoptioner 100 1 000 20 678 206 780 10,00

2014 Fondemission - 339 119 20 678 545 899 26,40

2014 Aktieuppdelning 330:1 6 803 062 - 6 823 740 545 899 0,08

2014 Emission 2 780 000 222 400 9 603 740 768 299 0,08

2014 Riktad nyemission 960 374 76 830 10 564 114 845 129 0,08

2015 Teckningsoptioner TO 1 2 723 545 217 884 13 287 659 1 063 013 0,08

2015 Teckningsoptioner TO 2 960 374 76 830 14 248 033 1 139 843 0,08

2016 Riktad nyemission 117 374 9 390 14 365 407 1 149 233 0,08

2017 Riktad nyemission 1 580 000 126 400 15 945 407 1 275 633 0,08

2018 Riktad nyemission 7 248 330 579 866 23 193 737 1 855 499 0,08

2020 Företrädesemission 2 319 373 185 550 25 513 110 2 041 049 0,08

2021 Riktad nyemission 4 600 000 368 000 30 113 110 2 409 049 0,08

Transaktioner med närstående
Styrelsens ordförande fram till bolagsstämman i maj 
2021, Semmy Rülf, har erhållit 166 TSEK under 2021 för 
arbete med kapitalanskaffning och strategi. 

Styrelsens ordförande Flemming Breinholt, har erhållit 
233 TSEK under 2021 för strategiarbete.

Styrelseledamoten, Pontus Kristiansson, har erhållit 16 
TSEK under 2021 för strategiarbete. 

SaaS NYCKELTAL
(TSEK) Q120 Q220 Q320 Q420 Q121 Q221 Q321 Q421

Återkommande Intäkter 4 770 4 338 4 802 5 422 5 946 6 521 6 616 7 480

Återkommande intäkter (% av totala intäkter) 99% 91% 86% 85% 97% 99% 100% 100%

Årliga återkommande intäkter (ARR) 19 080 17 352 22 517 23 848 27 061 28 865 29 942 32 186

Churn 1% 8% 0% 0% 1% 0% 2% 3%

Återkommande intäkter från existerande kunder 100% 99% 102%
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STÖRSTA AKTIEÄGARNA 31 DECEMBER 2021 
Namn Antal aktier (st) Andel av röster och kapital (%)

Agartha AB 11 512 049 38,23%

Topline Capital 6 000 000 19,92%

Ninalpha AB 3 154 238 10,47%

Semmy Rülf (Former Chairman of the Board) 1 228 380 4,08%

Dragfast AB 1 000 000 3,32%

Emirates Advanced 960 374 3,19%

Johan Oredsson 536 201 1,78%

Flemming Breinholt (Chairman of the Board) 500 000 1,66%

Andreas Rodman (Former CEO) 471 500 1,57%

Joseph Aroyan 408 400 1,36%

Övriga 4 341 968 14,42%

Totalt 30 113 110 100%

Andreas Rodman, nuvarande CIO på Safeture, har 
erhållit 12 TSEK avseende privata kostnader för 
telekommunikation. 

Agartha AB, där styrelseledamoten Christian Lindgren 
är VD, har fakturerats 30 TSEK avseende licensavgifter.

Curando Nordic AB, numera Vo2 Cap Holding AB, där 
styrelseledamoten Semmy Rülf tidigare under 2021 var 
styrelseordförande, har fakturerats 28 TSEK avseende 
lokalhyra.

Moroxite AB, där styrelseledamoten Semmy Rülf är styrel-
seledamot, har fakturerats 43 TSEK avseende lokalhyra.

Agilit Holding AB, där styrelseledamoten Semmy Rülf är 
styrelseordförande, har fakturerats 14 TSEK avseende 
lokalhyra.

Aktien 
Det finns ett aktieslag i Safeture AB. Bolagets aktie är 
listad på Nasdaq Stockholm First North under tickern 
”SFTR”. Per den 31 december 2021 uppgick antalet 
aktier till 30 113 110 (25 513 110). Genomsnittligt antal 
aktier under 2021 uppgick till 27 813 110 (24 353 424). 
Totalt aktiekapital uppgick till 2 409 049 (2 041 049) SEK. 
Kvotvärdet var 0,08 SEK per aktie. Se tabell nedan för 
utvecklingen av aktiekapitalet.

Teckningsoptioner
Den 29 maj 2018 beslutade årsstämma om en riktad 
emission om 800  000 teckningsoptioner av serie 
2018/2021 till anställda och nyckelpersoner samt 
anställda i dotterbolaget Travelogix. 794 000 optioner 
tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en 
kurs om 0,07 SEK per teckningsoption. Teckningskursen 
för nyttjande av optionerna var 9,79 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna kunde under nyttjandeperioden, 
som löpte från och med 13 december 2021 till och med 17 

december 2021, nyttjas för teckning av 794 000 nya aktier 
i Safeture. Ingen av teckningsoptionerna nyttjades. 

Den 17 juli 2019 beslutade extra årsstämma om en 
riktad emission om 1 142 500 teckningsoptioner av 
serie 2019/2022 till anställda och nyckelpersoner samt 
anställda i dotterbolaget Travelogix. 1 070 880 optioner 
tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs 
om 0,628 SEK per teckningsoption. Teckningskursen 
för nyttjande av optionerna är 7,91 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som 
löper från och med 18 juli 2022 till och med 29 juli 2022, 
nyttjas för teckning av 1 070 880 nya aktier i Safeture. 

Den 4 juni 2020 beslutade årsstämma om en riktad emis-
sion om 200 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 
till anställda och nyckelpersoner. 175 000 optioner 
tecknades. Teckningsoptionerna emitterades till en 
kurs om 1,56 SEK per teckningsoption. Teckningskursen 
för nyttjande av optionerna är 16,55 SEK per aktie. 
Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som 
löper från och med 5 juni 2023 till och med 15 juni 2023, 
nyttjas för teckning av 175 000 nya aktier i Safeture.

Den 20 maj 2021 beslutade årsstämma om en riktad 
emission om 350 000 teckningsoptioner av serie 
2021/2024 till styrelsemedlemmar och nyckelpersoner. 
350 000 optioner tecknades. Teckningsoptionerna emit-
terades till en kurs om 1,36 SEK per teckningsoption. 
Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 15,72 
SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjan-
deperioden, som löper från och med 4 juni 2024 till och 
med 14 juni 2024, nyttjas för teckning av 350 000 nya 
aktier i Safeture.

Största aktieägare
Nedanstående tabell visar de tio största aktieägarnas 
innehav av aktier i Safeture AB per den 31 december 2021.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TSEK)
Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 26 796 21 541 22 878 18 948 14 171

Rörelseresultat -23 212 -25 229 -17 234 -10 691 -13 005

Resultat efter finansiella poster -23 292 -25 451 -15 254 -10 989 -12 939

Balansomslutning 43 824 28 572 22 977 39 875 31 913

Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg neg

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg

Soliditet (%) 56 30,6 49,6 68,8 72

Antal anställda 43 37 42 30 24

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 26 796 21 542 17 877 12 870 8 866

 Rörelseresultat 23 257 -25 127 -17 040 -9 426 -11 033

Resultat efter finansiella poster 23 365 -25 374 -16 082 -11 092 -11 467

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg

Avkastning på eget kap. (%) neg neg neg neg neg

Balansomslutning 43 806 28 575 22 818 36 745 30 640

Soliditet (%) 56,2 31 49,8 72,9 75

Antal anställda 41 35 31 20 15

SAMMANSTÄLLNING RESULTAT PER AKTIE 
Koncernen Moderbolaget

2021 2020 2021 2020

Antal aktier innan utspädning 30 113 110 25 513 110 30 113 110 25 513 110

Antal aktier efter utspädning* 31 708 990 27 552 990 31 708 990 27 552 990

Genomsnittligt antal aktier innan utspädning 27 813 110 24 353 424 27 813 110 24 353 424

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 29 630 990 26 640 804 29 630 990 26 640 804

Antal aktier 31 december 2021 30 113 110 25 513 110 30 113 110 25 513 110

Resultat per aktie innan utspädning
(räknat på genomsnittligt antal aktier) -0,84 -1,05 -0,84 -1,04

Resultat per aktier efter utspädning
(räknat på genomsnittligt antal aktier) -0,79 -0,96 -0,79 -0,95

* Utspädningen tar hänsyn till det totala antalet utestående teckningsoptioner
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FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN 

(TSEK) Aktiekapital
Fond för  

Utvecklingsutgifter Överkursfond
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 2041 8737 124277 -126 300 8 755

Nyemission 368  38748  39 116

Omföring aktiverade kostnader  3211  -3 211 0

Omräkningsdifferens    1 1

Årets resultat    -23 320 -23 320

Belopp vid årets utgång 2 409 11 948 163 025 -152 828 24 552

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET

(TSEK) Aktiekapital
Fond för  

Utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 2 041 8 737 124 277 -100 819 -25 374 8 863

Nyemission 368  38 748  39 116

Disposition enligt beslut av årets  
årsstämma    -25 374 25 374 0

Aktiverade kostnader  3 211  -3 211 0

Årets resultat     -23 365 -23 365

Belopp vid årets utgång 2 409 11 948 163 025 -129 404 -23 365 24 613

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK):

Ansamlad förlust -129 404 065

Överkursfond 163 024 885

Årets förlust -23 364 582

Totalt 10 256 238

Disponeras så att i ny räkning överföres 10 256 238

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i 
övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräk-
ningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(TSEK) NOT 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31

Nettoomsättning 2 26 796 21 541

Aktiverat arbete för egen räkning  6 360 4 696

Övriga rörelseintäkter  447 71

Rörelsens intäkter  33 603 26 308

Tjänster och handelsvaror -10 634 -7 259

Övriga externa kostnader 3, 4 -8 750 -11 685

Personalkostnader 5 -33 271 -28 110

Avskrivningar  -4 160 -3 236

Övriga rörelsekostnader  0 -1 247

Rörelsens kostnader  -56 815 -51 537

Rörelseresultat -23 212 -25 229

Räntekostnader och liknande resultatposter  -80 -222

Resultat från finansiella poster  -80 -222

Resultat före skatt  -23 292 -25 451

Skatt på årets resultat 6 0 0

Övriga skatter  -27 -22

Årets resultat  -23 320 -25 472

Hänförligt till moderföretagets aktieägare  -23 320 -25 472
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
(TSEK) NOT 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 11 948 9 360

Patent, licenser och varumärken 8 635 734

Immateriella anläggningstillgångar  12 583 10 094

Inventarier, verktyg och installationer 9 1 082 1 371

Materiella anläggningstillgångar  1 082 1 371

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 0 0

Andra långfristiga fordringar 11 1 354 1 232

Finansiella anläggningstillgångar  1 354 1 232

Summa anläggningstillgångar  15 019 12 697

Omsättningstillgångar

Kundfordringar  3 505 9 994

Övriga fordringar  1 142 1 406

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 093 3 187

Kortfristiga fordringar  10 740 14 587

Kassa och bank 18 065 1 288

Summa omsättningstillgångar 28 805 15 876

Summa tillgångar 43 824 28 572

Eget kapital och skulder

Aktiekapital  2 409 2 041

Fond för utvecklingsutgifter  11 948 8 737

Överkursfond  163 025 124 277

Annat eget kapital inklusive årets resultat  -152 830 -126 300

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  24 552 8 755

Summa eget kapital  24 552 8 755

Skulder till kreditinstitut  0 857

Långfristiga skulder 13, 14 0 857

Skulder till kreditinstitut  857 857

Förskott från kunder  101 80

Leverantörsskulder  1 835 2 691

Övriga skulder  1 104 799

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 15 375 14 533

Kortfristiga skulder 14 19 272 18 960

Summa eget kapital och skulder 43 824 28 572
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
(TSEK) 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31

Rörelseresultat -23 212 -25 229

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar & Nedskrivningar 4 160 3 236

Erlagt ränta -80 -222

Betald skatt -27 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  
rörelsekapital -19 160 -22 215

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 6 737 -7 918

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder -2 577 9 029

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 4 160 1 111

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 000 -21 104

Aktivering utvecklingsarbeten -6 360 -4 696

Placeringar i matriella anläggningstillgångar -1 440

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 360 -6 136

Amorteringar -857 -857

Nyemission 38 640 22 597

Teckningsoptioner 476 279

Omräkningsdifferens -122 126

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38 137 22 145

Årets kassaflöde 16 777 -5 095

Likvida medel vid årets ingång 1 288 6 383

Likvida medel vid årets slut 18 065 1 288
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
(TSEK) NOT 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31

Nettoomsättning 2 26 796 21 542

Aktiverat arbete för egen räkning  6 360 4 696

Övriga rörelseintäkter  447 227

Rörelsens intäkter  33 603 26 465

Tjänster och handelsvaror -10 331 -6 977

Övriga externa kostnader 3, 4 -9 393 -12 345

Personalkostnader 5 -32 977 -27 632

Avskrivningar  -4 159 -3 235

Övriga rörelsekostnader  0 -1 403

Rörelsens kostnader  -56 860 -51 592

Rörelseresultat -23 257 -25 127

Resultat från andelar I koncernföretag 16 -34 -35

Räntekostnader och liknande resultatposter  -74 -212

Resultat från finansiella poster -108 -247

Resultat före skatt  -23 365 -25 374

Skatt på årets resultat 6 0 0

Årets resultat  -23 365 -25 374

Hänförligt till moderföretagets aktieägare  -23 365 -25 374
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
(TSEK) NOT 2021-12-31 2020-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 11 948 9 360

Patent, licenser och varumärken 8 635 734

Immateriella anläggningstillgångar 12 583 10 094

Inventarier, verktyg och installationer 9 1 079 1 367

Materiella anläggningstillgångar 1 079 1 367

Andelar i koncernföretag 17,18 88 88

Andra långfristiga fordringar 11 1 354 1 232

Finansiella anläggningstillgångar 1 442 1 320

Summa anläggningstillgångar  15 104 12 781

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 3 505 9 994

Övriga fordringar 1 122 1 385

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 12 6 093 3 187

Kortfristiga fordringar 10 720 14 566

Kassa och bank 17 984 1 228

Summa omsättningstillgångar 28 704 15 794

Summa tillgångar 43 806 28 575

Eget kapital och skulder

Aktiekapital  2 409 2 041

Fond för utvecklingsutgifter 11 948 8 737

Bundet eget kapital 14 357 10 778

Överkursfond 163 025 124 277

Balanserad vinst eller förlust  -129 404 -100 819

Årets resultat  -23 365 -25 374

Fritt eget kapital  10 256 -1 916

Summa eget kapital  20,21 24 613 8 862

Skulder till kreditinstitut 0 857

Långfristiga skulder 13,14 0 857

Skulder till kreditinstitut 857 857

Förskott från kunder 101 80

Leverantörsskulder 1 828 2 685

Övriga skulder 1 098 781

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 15 308 14 453

Kortfristiga skulder 14 19 192 18 856

Summa eget kapital och skulder 43 806 28 575

Safeture AB Org. nr: 556776-4674  |  Årsredovisning 2021 26



MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
(TSEK) 2021-01-01 – 2021-12-31 2020-01-01 – 2020-12-31

Rörelseresultat -23 257 -25 126

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar & Nedskrivningar 4 159 3 235

Erlagt ränta -74 -213

Realisationsförlust -34

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av  
rörelsekapital -19 206 -22 104

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar 3 846 -7 920

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 339 9 111

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 4 185 1 191

Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 021 -20 913

Aktivering utvecklingsarbeten -6 360 -4 696

Investeringar i matriella anläggningstillgångar 0 -1 440

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 -35

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 360 -6 171

Amorteringar -857 -857

Nyemission 38 640 22 597

Teckningsoptioner 476 279

Omräkningsdifferens -122 126

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 38 137 22 145

Årets kassaflöde 16 756 -4 939

Likvida medel vid årets ingång 1 228 6 167

Likvida medel vid årets slut 17 984 1 228
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Tilläggsupplysningar
NOT 1
REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER 

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad 
i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Uppskattningar och bedömningar
Följande av styrelsen gjorda bedömningar har en bety-
dande effekt på redovisade belopp i årsredovisningen: 
Företagets utvecklingskostnader för utveckling av 
prototyper samt tekniska plattformar för integrations-
lösningar och appar aktiveras. Under året har kostnader 
för egen utveckling uppgående till 6 360 (4 696) TSEK 
aktiverats. 

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

Koncernredovisning 
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvs-
metoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till mark-
nadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger 
verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade mark-
nadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt 
förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföre-
taget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller 
indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt 
innehar det bestämmande inflytandet och därmed har 
en rätt att utforma företagets finansiella och operativa 
strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i 
koncernredovisningen från och med tidpunkten för 
förvärvet till och med den tidpunkt då moderföretaget 
inte längre har ett bestämmande inflytande över 
dotterföretaget. 

Minoritetsintresse är den del av dotterföretagets resultat 
och nettotillgångar i koncernredovisningen hänförliga 
till egetkapitalinstrument som inte, direkt eller indirekt 
genom dotterföretag, ägs av moderföretaget. 

Minoritetsintresse redovisas i koncernens balansräk-
ning som en särskild post inom koncernens egna kapital. 
Redovisningen tar sin utgångpunkt i koncernen som 
en enhet enligt den så kallade enhetsteorin. Samtliga 
tillgångar som koncernen har bestämmande inflytande 
över inkluderas i koncernens balansräkning, även de 
som delvis har andra ägare. Minoritetens andel av resul-
tatet efter skatt redovisas separat som minoritetsandel. 

Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas 
inom eget kapital.

Intresseföretag och gemensamt styrt företag
Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget 
har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett 
betydande inflytande anses normalt föreligga när före-
taget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i 
ett annat företag.

Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovis-
ningen enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden 
innebär att andelen i intresseföretag tas upp till 
anskaffningsvärde i balansräkningen. Erhållen utdel-
ning från intresseföretag redovisas som intäkt i 
resultaträkningen.

Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt trans-
aktioner mellan koncernföretag liksom orealise-
rade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade 
förluster elimineras också såvida inte transaktionen 
motsvarar ett nedskrivningsbehov. Förändring av 
internvinst under räkenskapsåret har elimineras i 
koncernresultaträkningen. 

Omräkning av utländska dotterföretag
Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt 
dagskursmetoden. Samtliga poster i balansräkningen 
har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resul-
taträkningen har omräknats till genomsnittskurs under 
räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas 
direkt i eget kapital. 
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Redovisningsprinciper för enskilda 
balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det 
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av 
en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång 
aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriteri-
erna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redo-
visas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjande-
perioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas:

Anläggningstillgångar Avskrivning/År

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20%

Koncessioner, patent, licenser, varumärken* 6-10%

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 20%
*Avskrivningstiden sammanfaller med skyddet för patent och varumär-
ken.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finan-
siella som operationella, som operationella leasing-
avtal. Operationella leasingavtal redovisas som en 
kostnad linjärt över leasingperioden.

Inkomstskatter 
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. 
Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underlig-
gande transaktion redovisas direkt mot eget kapital 
varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.

Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räken-
skapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomst-
skatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas 
utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning 
sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod 
redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skat-
tefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan 
bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar 
och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot 
uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån 
gällande skattesats på balansdagen. Effekter av föränd-
ringar i gällande skattesatser resultatförs i den period 
förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redo-
visas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten 
skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot 
framtida skattemässiga överskott. 

Då bolaget befinner sig i en utvecklingsfas har man valt att 
inte aktivera några uppskjutna skattefordringar avseende 
skattemässiga underskott. Totalt skattemässigt under-
skott uppgår till 86 038 tsek.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns förmånsbestämda pensionsplaner. 
Redovisning sker enligt förenklingsreglerna. 

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner där 
en pensionspremie betalas och redovisar dessa planer 
som avgiftsbestämda planer i enlighet med förenklings-
regeln i BFNAR 2012:1 (K3). 

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner som 
finansieras via Alecta, vilka redovisas som avgiftsbe-
stämda planer då det inte finns tillräcklig information 
för att redovisa planen som förmånsbestämd. 

Företaget har en förmånsbestämd pensionsförpliktelse 
som är knuten till en pensionsstiftelse. Företaget redo-
visar en avsättning för den del stiftelsens förmögenhet, 
värderad till marknadsvärde, understiger förpliktelsen. 

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner i 
utländska dotterföretag i koncernen. Redovisning sker 
enligt samma principer som i moderbolagetföretaget. 
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidoin-
täkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelseresultat
Resultat efter avskrivningar och jämförelsestörande 
poster, men före finansiella intäkter och kostnader.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före 
skatter.

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Avkastning på eget kap. (%)
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat 
eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt).

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade 
reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Återkommande intäkter
Den del av intäkterna som förväntas fortlöpa i 
kommande perioder.

Årliga återkommande intäkter (ARR) 
Förväntade intäkter för kommande 12 månader, inklu-
sive kontrakterade framtida intäkter.

Återkommande intäkter %  
Andelen återkommande intäkter av de totala intäkterna.

Churn %  
Procentuell andel av de återkommande intäkterna som 
sagts upp eller nergraderats i relation till totala återkom-
mande intäkter.

Bruttomarginal 
Intäkter med avdrag för kostnaderna relaterade till 
driften av plattformen.

Bruttomarginal %  
Bruttomarginalen i relation till intäkterna.

Kundförvärvskostnad (CAC)  
Kostnaden för att generera nya kunder samt för att 
öka intäkterna från existerande kunder. För Safeture 
motsvarar den kostnaden alla kostnader inom försäljning 
och marknadsföring.

Bruttomarginal / Kundförvärvskostnad (%) 
Bruttomarginalen i relation till kundförvärvskostnaden. 

Återkommande intäkter från existerande kunder 
(NRR)  
Intäktsförändingen för existerande kunder inom en given 
tidsram, inklusive uppgraderingar, nedgraderingar och 
uppsägningar.
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NOT 2
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING 
KONCERNEN
(TSEK) 2021 2020

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Licensavgifter, företag 26 796 21 541

varav återkommande intäkter 26 563 19 322

% återkommande intäkter 99% 90%
 26 796 21 541

Nettoomsättningen per geografisk marknad   

Sverige 4 403 4 198

Europa 18 000 14 193

Övriga världen 4 393 3 151

 26 796 21 541

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021 2020

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Licensavgifter, företag 26 796 21 541

varav återkommande intäkter 26 563 19 322

% återkommande intäkter 99% 90%
 26 796 21 541

Nettoomsättningen per geografisk marknad   

Sverige 4 403 4 198

Europa 18 000 14 192

Övriga världen 4 393 3 151

 26 796 21 541
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NOT 4
ARVODE TILL REVISORER
KONCERNEN
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankom-
mer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter.

(TSEK) 2021 2020

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 245 170

Övriga tjänster 18 13

Totalt 263 183

MODERBOLAGET
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankom-
mer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av 
sådana övriga arbetsuppgifter.

(TSEK) 2021 2020

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 245 170

Övriga tjänster 18 13

Totalt 263 183

NOT 3
LEASINGAVTAL 
KONCERNEN
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 111 844 (1 459 000) kronor. Kostnader för leasing avser hyra av kontorslokaler. 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

(TSEK) 2021 2020

Inom ett år 1 713 1 545

Senare än ett år men inom fem år 4 600 6 225

Senare än fem år 0 0

6 313 7 770

MODERBOLAGET
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 2 111 844 (1 459 000) kronor. Kostnader för leasing avser hyra av kontorslokaler. 
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

(TSEK) 2021 2020

Inom ett år 1 713 1 545

Senare än ett år men inom fem år 4 600 6 225

Senare än fem år 0 0

6 313 7 770
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NOT 5
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
KONCERNEN
Medeltalet anställda 2021 2020

Män 33 29

Kvinnor 10 8

Totalt 43 37

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (TSEK) 2021 2020

Styrelse
Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Flemming Breinholt, styrelsens ordförande 302 0 0 0 0 0

Semmy Rülf (styrelsens ordförande fram till och med 2021-05-20) 257 29 0 416 131 0

Sofia Kinberg 71 22 0 61 19 0

Pontus Kristiansson 87 22 0 191 60 0

Christian Lindgren 71 22 0 61 19 0

Elisabeth Brevenson (styrelseledamot från och med 2021-05-20) 42 13 0 0 0 0

Adam Schatz (styrelseledamot fram till och med 2021-05-20) 30 9 0 61 19 0

VD: Magnus Hultman 1 632 513 252 1 785 561 273

Övriga ledande befattningshavare 7 (6) under året 5 303 1 666 831 4 442 1 396 765

Övriga Anställda 17 043 3 846 1 415 13 992 3 171 973

Totalt 24 840 6 144 2 498 21 009 5 376 2 011

Ersättning till verkställande direktör utgörs av grundlön, rörlig ersättning baserad på måluppfyllelse samt pension
Förutom styrelsearvode har även styrelsemedlemmar fakturerat bolaget för operativa tjänster, se avsnitt transaktioner  
med närstående i förvaltningsberättelsen.

MODERBOLAGET
Medeltalet anställda 2021 2020

Män 32 29

Kvinnor 9 6

Totalt 41 35

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (TSEK) 2021 2020

Styrelse
Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Flemming Breinholt, styrelsens ordförande 302 0 0 0 0 0

Semmy Rülf (styrelsens ordförande fram till och med 2021-05-20) 257 29 0 416 131 0

Sofia Kinberg 71 22 0 61 19 0

Pontus Kristiansson 87 22 0 191 60 0

Christian Lindgren 71 22 0 61 19 0

Elisabeth Brevenson (styrelseledamot från och med 2021-05-20) 42 13 0 0 0 0

Adam Schatz (styrelseledamot fram till och med 2021-05-20) 30 9 0 61 19 0

VD: Magnus Hultman 1 632 513 252 1 785 561 273

Övriga ledande befattningshavare 7 (6) under året 5 303 1 666 831 4 442 1 396 765

Övriga Anställda 16 837 3 788 1 368 13 629 3 057 973

Totalt 24 634 6 085 2 468 20 646 5 261 2 011

Ersättning till verkställande direktör utgörs av grundlön, rörlig ersättning baserad på måluppfyllelse samt pension
Förutom styrelsearvode har även styrelsemedlemmar fakturerat bolaget för operativa tjänster, se avsnitt transaktioner  
med närstående i förvaltningsberättelsen.
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NOT 7
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN  
OCH LIKNANDE ARBETEN
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 27 208 22 501

Inköp 6 360 4 695

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Omklassificeringar 0 12

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 568 27 208

Ingående avskrivningar -17 118 -14 046

Omklassificeringar 0 -12

Årets avskrivningar -3 772 -3 060

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 890 -17 118

Ingående nedskrivningar -730 -730

Utgående ackumulerade nedskrivningar -730 -730

Utgående redovisat värde 11 948 9 360

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 27 208 22 513

Inköp 6 360 4 695

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 568 27 208

Ingående avskrivningar -17 118 -14 058

Årets avskrivningar -3 772 -3 060

Utgående ackumulerade avskrivningar -20 890 -17 118

Ingående nedskrivningar -730 -730

Utgående ackumulerade nedskrivningar -730 -730

Utgående redovisat värde 11 948 9 360

NOT 6
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN
Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Vad gäller uppskju-
ten skatt på underskott hänvisas till avsnittet skatt under redovis-
ningsprinciper.

MODERBOLAGET
Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Vad gäller uppskju-
ten skatt på underskott hänvisas till avsnittet skatt under redovis-
ningsprinciper
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NOT 8
KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN  
SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 484 1 484

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 484 1 484

Ingående avskrivningar -750 -651

Årets avskrivningar -99 -99

Utgående ackumulerade avskrivningar -849 -750

Utgående redovisat värde 635 734

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 484 1 484

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 484 1 484

Ingående avskrivningar -750 -651

Årets avskrivningar -99 -99

Utgående ackumulerade avskrivningar -849 -750

Utgående redovisat värde 635 734
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NOT 9
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 659 223

Inköp 0 1 440

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Omklassificeringar 1 -4

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 660 1 659

Ingående avskrivningar -288 -213

Omklassificeringar -1 1

Årets avskrivningar -289 -76

Utgående ackumulerade avskrivningar -578 -288

Utgående redovisat värde 1 082 1 371

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 652 212

Inköp 0 1 440

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 652 1 652

Ingående avskrivningar -285 -210

Årets avskrivningar -288 -75

Utgående ackumulerade avskrivningar -573 -285

Utgående redovisat värde 1 079 1 367
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NOT 10
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT  
STYRDA FÖRETAG
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 205 205

Försäljningar -205  

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 205

Ingående nedskrivningar -205 -205

Återförda nedskrivningar 205  

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -205

Utgående redovisat värde 0 0

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 174 174

Försäljningar -174 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 174

Ingående nedskrivningar -174 -174

Återförda nedskrivningar 174 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -174

Utgående redovisat värde 0 0

NOT 11
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 232 1 358

Tillkommande fordringar 0 184

Avgående fordringar 0 -310

Omklassificeringar 121 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 353 1 232

Utgående redovisat värde 1 353 1 232

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 232 1 358

Tillkommande fordringar 0 184

Avgående fordringar 0 -310

Omklassificeringar 121 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 353 1 232

Utgående redovisat värde 1 353 1 232

Safeture AB Org. nr: 556776-4674  |  Årsredovisning 2021 37



NOT 12
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 74 1 263

Förutbetalda försäkringspremier 27 57

Övriga förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 5 992 1 867

 6 093 3 187

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna intäkter 74 1 263

Förutbetalda försärkingspremier 27 57

Övriga förutbetalda kostnader & upplupna intäker 5 992 1 867

 6 093 3 187

NOT 13
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 0 0

 0 0

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 0 0

0 0
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NOT 14
SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER
KONCERNEN
Företagets banklån om 857 143 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 0 857

 0 857

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 857 857

 857 857

MODERBOLAGET
Företagets banklån om 857 143 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 0 857

 0 857

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 857 857

 857 857

NOT 15
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda intäkter 8 438 8 522

Upplupna löner ink. sociala avgifter 608 776

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 3 445 2 907

Övriga upplupna kostnader 2 884 2 328

 15 375 14 533

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda intäkter 8 435 8 522

Upplupna löner inkl. sociala avgifter 608 776

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 3 445 2 907

Övriga upplupna kostnader 2 820 2 248

 15 308 14 453

Safeture AB Org. nr: 556776-4674  |  Årsredovisning 2021 39



NOT 18 
SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET
Namn Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Org.nr Säte Eget kapital Resultat

GWS Singapore 100% 100% 0 201610122E Singapore -79 -32

GWS Do Brasil 100% 100% 88 26900533 Brasilien 1 461 43

88

NOT 19
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 
MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 367 1 332

Tillkommande fordringar 34 52

Avgående fordringar 0 -17

Omklassificeringar  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 401 1 367

Ingående nedskrivningar -1 367 -1 332

Årets nedskrivningar -34 -35

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 401 -1 367

Utgående redovisat värde 0 0

NOT 17
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 
MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 719 719

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 719 719

Ingående nedskrivningar -631 -631

Årets nedskrivningar  0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -631 -631

Utgående redovisat värde 88 88

NOT 16 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 
MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

Nedskrivningar -34 -35

-34 -35
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NOT 20
ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE 
MODERBOLAGET
Namn Antal aktier Kvotvärde

Antal B-Aktier 30 113 110 0,08

30 113 110

NOT 21
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31

Förslag till vinstdisposition

ansamlad förlust -129 404

Överkursfond 163 025

årets förlust -23 365

 10 256

Disponeras så att i ny räkning överföres 10 256

NOT 22
STÄLLDA SÄKERHETER 
KONCERNEN
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Bankgaranti 0 0

Företagstinteckning 3 000 3 000

 3 000 3 000

MODERBOLAGET
(TSEK) 2021-12-31 2020-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Bankgaranti 0 0

Företagsinteckning 3 000 3 000

 3 000 3 050
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Styrelsen för Safeture AB (publ)
Lund den 6 april 2022

Sofia Kinberg 
Styrelseledamot

Flemming Breinholt
Styrelseordförande

Semmy Rülf 
Styrelseledamot

Magnus Hultman
VD

Pontus Kristiansson 
Styrelseledamot

Elisabeth Brevenson 
Styrelseledamot

Christian Lindgren 
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 6 april 2022 
Ernst & Young AB
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Safeture AB för år 2021. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsre-
dovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finan-
siella ställning per den 31 december 2021 och av dessas 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsre-
dovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resul-
taträkningen 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 yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen och koncernredo-
visningen 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 årsredovis-
ning och koncernredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncern-
redovisningen ansvarar styrelsen och verkställande 
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 
förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när 
så är tillämpligt, om förhållanden 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 revisionsberättelse som innehåller våra utta-
landen. 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 en sådan finns. 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 årsredovisningen och 
koncernredovisningen.  

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder 
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revi-
sionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
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, eftersom oegent-
ligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar 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 effektiviteten i den interna kontrollen.

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns 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 slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 

Till bolagsstämman i Safeture AB, org.nr 556776-4674 

Revisionsberättelse
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måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen 
och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis-
ningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. 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 revi-
sionsbevis avseende den finansiella informationen 
för enheterna eller affärsaktiviteterna inom 
koncernen för att göra ett uttalande avseende 
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 
övervakning och utförande av koncernrevisionen. 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 betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella 
betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar 
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernre-
dovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning av Safeture 
AB för år 2021 samt av förslaget till dispositioner beträf-
fande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen 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 denna 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 yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande 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 verk-
samhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolide-
ringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och 
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta inne-
fattar 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 ange-
lägenheter 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 bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse 
med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på 
ett betryggande sätt.
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande 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 verkstäl-
lande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
någon försummelse som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolags-
lagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt 
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
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 revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet 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 revi-
sionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till 
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig 
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande 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 förhål-
landen som är relevanta för vårt uttalande om ansvars-
frihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Malmö: den dag som framgår av vår elektroniska 
underskrift.

Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson

Auktoriserad revisor
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