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Styrelsen och verkställande direktören för SpectrumOne AB (publ) avger följande årsredovisning och 

koncernredovisning för räkenskapsåret 2021. 

  

  

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 

tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

  

Allmänt om verksamheten 

  

SpectrumOne med huvudkontor i Stockholm startade sin verksamhet i början av 2006 under namnet Ironroad som 

sedermera ändrades till VMSPlay för att därefter byta namn till TargetEveryone och slutligen till SpectrumOne 

under år 2020. Initialt var bolaget ett produktutvecklingsföretag för mobila tjänster som baserades på videosamtal. 

Med denna verksamhet rönte bolaget snabbt uppmärksamhet och tecknade bland annat globala samarbetsavtal med 

ett flertal operatörer.  

  

Bolaget började efter några år alltmer fokusera på företagssegmentet. Det innebar att mjukvarutjänster erbjöds som 

ett verktyg för företag att verka inom mobil marknadsföring. Efter förvärvet av TargetEveryone AS koncentrerades 

verksamheten till att tillhandahålla användarvänliga molntjänster för mobil marknadsföring och 

kundlojalitetsprogram för företag. I december 2017 förvärvades 30 % av det norska ”Big data”- bolaget Cloud 

Explorers AS samtidigt som det inleddes ett strategiskt samarbete om utvecklingen av produkten SpectrumOne 

tillsammans med detta bolag. Bolaget har alltmer utökat sin verksamhet att inkludera ”Big data” i tillägg till dess 

kommunikationsplattform för att komma upp högre i värdekedjan. Under hösten 2019 såldes det norska 

dotterbolaget TargetEveryone AS inkluderande den gamla mjukvaruplattformen TEO 1.0 tillsammans med det 

svenska dotterbolaget TargetEveryone Sweden AB för att Bolaget helt skulle kunna fokusera på den nya 

plattformen SpectrumOne. Under första och andra kvartalet 2020 förvärvade Bolaget resterande 70 % av Cloud 

Explorers AS, 100 % av aktierna i affärsdata-bolaget BizWell AB, org. nr 556976-1207 samt samtliga aktier i 

dataanalys- och konsultbolaget Qbim AB, org. nr. 556944-6981. Under tredje kvartalet förvärvades 100 % av 

aktierna i Å-data Infosystems AB, org. nr. 556626-4890 och dessutom samtliga aktier i the Trigger Company AB, 

org. nr. 559076-6449. Å-Data Infosystems AB är ett IT-lösningsföretag som säljer lösningar till små och 

medelstora kommuner och the Trigger Company AB:s affärsverksamhet är inriktad på tjänster för 

produktdigitalisering och effektiv digital kommunikation. Under första kvartalet 2021 förvärvades det finska SaaS-

bolaget OY Cemron AB, org.nr 1985506-8. Vidare förvärvades under andra kvartalet 2021 Ampilio AB, org.nr 

556921-4181, en digital marknadsföringsbyrå som kompletterade köpet av the Trigger Company AB väl. Dessutom 

förvärvades videoövervakningsföretaget Observit AB under september månad samma år. 

  

Den 9 juni 2015 upptogs bolagets aktie till handel på Nasdaq First North Growth Market, och den 8 juni 2018 

upptogs bolagets aktie till handel på Merkur Market i Oslo. Bolagets aktie avlistades efter egen ansökan från 

Merkur Market den 14 juli 2020. 

  

Koncernförhållande 

  

Koncernredovisningens resultaträkning för helåret 2021 omfattar moderbolaget SpectrumOne AB samt 

dotterbolagen VMSPlay Sweden AB, org. nr. 556580-1775; BizWell AB, org. nr 556976-1207; Qbim AB, org. nr. 

556944-6981; Å-data Infosystems AB, org. nr. 556626-4890; the Trigger Company AB, org. nr. 559076-6449; 

Ampilio AB, org.nr. 556921-4181; ObeservIT AB, org.nr. 556584-8917; Growth Ads Europe AB, org.nr. 559096-

1958 samt de norska dotterbolagen SpectrumOne AS, org. nr. 823359462 och Cloud Explorers AS, org. nr. 

997113608 och det finska dotterbolaget OY Cemron AB, org.nr 1985506-8 .  
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Dotterbolagens verksamheter 

  

SpectrumOne AS 

SpectrumOne AS är norskt bolag som möjliggör för sina kunder att effektivisera sin 1-1 digitala 

Marknadsföring. Bolagets lösning gör att marknadsförare enkelt kan rikta sig till de kunder de vill och 

kommunicera med dem i de kanaler de själva föredrar. Kunderna erbjuds en plattform, som kombinerar 

marknadsanalys, kundsegmentering och kommunikationsverktyg. Bolagets verksamhet påverkas bland annat av 

ökad digitalisering av branschen, att varumärkesägare har börjat bygga egna marknadsföringskanaler, och att en 

exponentiell tillväxt av stora mängder data kräver bättre kund- och marknadsinsikt. I dag handlar 

marknadsföringsarbete om att skapa en dialog med kunderna istället för som tidigare en monolog och för det krävs 

det nya verktyg. SpectrumOne-plattformen tillhandahåller en lösning som uppfyller dessa 

krav och konsoliderar flera av de tjänster som idag är fragmenterade bland många olika leverantörer på marknaden. 

  

Cloud Explorers AS 

Cloud Explorers är ett norskt bolag som under de senaste åren varit banbrytare inom områdena Big Data, 

analysplattformar och infrastruktur. Bolaget har utvecklat en enligt styrelsen unik och användarvänlig 

analysplattform för viktig konsument- och affärsdata. Genom förvärvet av Cloud Explorers fick SpectrumOne 

tillgång till ledande och viktig teknik och en förstklassig kunskap som på ett avgörande sätt kompletterar befintligt 

produkt- och tjänsteutbud. Syftet med förvärvet av bolaget var främst att öka antalet affärer inom Data Analytics. 

Cloud Explorers har visat stor framgång i sin utveckling, kundanpassning och affärsutveckling med mycket 

betydande kunder. Ett urval av dessa är DHL, PostNord, Fjordkraft, Porsche och Europris. 

  

BizWell Sweden AB 

BizWell är en bolag som förser sina kunder med affärsdata och har data för över 100 länder. SpectrumOne kommer 

på sikt att använda lösningarna i BizWell som en integrerad del av SpectrumOne, och på så vis erbjuda en bredare 

serviceportfölj. Med BizWells lösningar på plats kompletteras SpectrumOne med data för Sverige och andra 

viktiga marknader som SpectrumOne syftar till att etablera verksamhet i. Bizwell är ytterligare en pusselbit till att 

utveckla en tjänst som framgent kan kompletteras med nya moduler så som exempelvis AI- och Machine 

Learningmoduler, vilka blir integrerade delar av plattformen. AI hjälper planerare, affärschefer och marknadsförare 

att leverera oöverträffade och pricksäkra insikter och en tillväxt med ökad effektivitet – något som SpectrumOne 

siktar att bli experter på. 

  

Qbim AB 

Qbim AB är ett it-bolaget med fokus på Business Intelligence. SpectrumOne ser stora möjligheter i de 

mjukvarulösningar och tjänster som Qbim AB utvecklat, implementerat och sålt till sina kunder. Qbim AB verkar 

som konsulter men har en ambition att styra verksamheten att gå än mer mot produktfokus och därmed skapa en 

större andel återkommande abonnemangsintäkter. Abonnemang skapar en större säkerhet och förutsebarhet i 

verksamheten och frigör också resurser som kan utveckla ytterligare lösningar. De främsta synergierna ser 

SpectrumOne inom gemensamma kunder men även gemensamma utvecklingsteam. SpectrumOne kan även komma 

att bolagisera vissa av tjänsterna inom Qbim AB och anpassa dessa för att underlätta en internationell expansion, 

något som kommer möjliggöras genom utvecklingen av befintliga lösningar med hjälp av SpectrumOnes resurser. 
  

Qbim AB är verksamt inom framförallt fyra områden, nämligen Software as a Service, Avancerad analys och 

visualisering, Data Warehouse – ERP och Implementering och support. 

  

The Trigger Company AB 

Trigger Company AB arbetar med innovativa och transparenta metoder för att erbjuda kunderna helt digitaliserade 

produkter. Triggers Company AB:s mål är att göra sina kunder mer digitalt aktiva vilket återspeglas i effektiv 

kommunikation och barriärlösa lösningar. Trigger Company skiljer sig från mängden genom att agera fullt 

transparent och objektivt mot de leverantörer som finns inom digital marknadsföring. Bolaget är verksamt främst 

inom: 
 1. Social Media Marketing 
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 2. Conversion optimization 

 3. Content Marketing. 

  

Ådata Infosystems AB 

Sedan 1984 har Å-data Infosystems AB utvecklat, byggt och sålt sina IT-lösningar till små och medelstora 

kommuner. Idag är Å-data Infosystems AB en välkänd aktör med lång erfarenhet inom både den offentliga sektorn 

och inom affärssystem som har varit kärnan sedan starten. Å-data Infosystems AB har en kraftfull och 

användarvänlig plattform och marknadskunskap för den offentliga sektorn. SpectrumOne strävar efter att 

samutveckla och ytterligare stärka Å-datas Infosystems AB:s marknadsplats genom att se till att bolagsgruppen ger 

dem de bästa möjligheterna att förbättra sin plattform och utöka dess räckvidd på marknaden. 

  

Ampilio AB 

Ampilio är en digital marknadsföringsbyrå. Ampilio har under de senaste åren utvecklat sitt erbjudande och med ett 

team bestående av Google-experter, sociala medier-strateger, webbutvecklare och projektledare. Bolaget har sitt 

säte i Västerås, men har även kontor i Stockholm. 

  

  

Oy Cemron AB 

OY Cemron AB är ett finskt bolag som skapades med en vision om att göra information tillgänglig både visuellt 

och i realtid för att göra beslutsfattande och arbete enkelt utan att förlita sig på gårdagens rapporter, och med deras 

plattform Illustrator är det vad de gör. Sedan starten har företaget arbetat enligt en strategi att bygga riktiga SaaS-

programvaruprodukter med 100% ägda IPR.  

  

  

ObservIT AB 

ObservIT har utvecklat och driver en molnbaserad prenumerationsbaserad videoövervakningstjänst för mobila 

flottor. Tjänsteplattformen som ObservIT tillhandahåller vänder sig till alla typer av intressenter inom 

transportsektorn, exempelvis bussoperatörer, trafikmyndigheter och polis. 

  

  

Forskning och utveckling 

  

Företagets erbjudande baseras på egenutvecklade tekniska plattformar som är globalt skalbara. Styrelsen gör 

bedömningen att bolagets teknologi efter förvärvet av Cloud Explorers AS ligger långt fram i utvecklingen. 

Förvärvet av Qbim AB förstärker ytterligare know-how inom avancerad dataanalys och visualisering av data. Det 

är viktigt att fortsätta vidareutvecklingen av teknik och plattformar för att bibehålla den starka tekniska positionen. 

  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

  

Bolaget ingår under januari månad ett avtal med Aktieinvest FK AB avseende tjänsten som Certified Adviser. 

Aktieinvest tillträdde tjänsten den 1 februari 2021. 
  

Bolaget köpte den 1 mars 2021 samtliga aktier i det finska mjukvarubolaget OY Cemron AB för en total 

köpeskilling om 11 000 000 SEK som reglerades genom att kvitta en säljarrevers på samma belopp i SpectrumOne 

till aktier till en teckningskurs om 2,48 SEK per aktie. Teckningskursen beräknades med hjälp av det volymviktade 

genomsnittspriset för de senaste 10 dagarnas handel med SpectrumOnes aktie på Nasdaq First North Growth 

Market. Genom den riktade utgivningen av aktier i enlighet med dagens beslut ökade antalet aktier i Bolaget med 4 

435 483 aktier till 239 606 724 och aktiekapitalet ökades med 443 548,30 kronor till 23 960 672,40 SEK.  

  

Fredagen den 5 mars 2021 var den sista dagen i nyttjandeperioden för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 3. 

Totalt nyttjades 31 479 707 optioner av serie TO 3, motsvarande en teckningsgrad om cirka 96,5 %. Sammantaget 
tillfördes SpectrumOne totalt cirka 59,2 MSEK, före emissionskostnader.  
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Den 19 mars 2021 fattade styrelsen beslut om en företrädesemission av upp till 67 772 242 units bestående av en 

aktie och en teckningsoption av serie TO 4. Teckningskursen var 2,50 SEK per aktie. Syftet med 

företrädesemissionen var att finansiera köpet av preferens A-aktier i Eniro Group AB som ingåtts i slutet av 2020. 

Företrädesemissionen var garanterad till 93 %.  

  

Bolaget ingick den 26 april ett avtal om förvärv av 100% av aktierna i den digitala marknadsföringsbyrån Ampilio 

AB. Den totala köpeskillingen uppgick till 10 MSEK, varav 8 MSEK ska betalas kontant och 2 MSEK i aktier i 

SpectrumOne AB till en teckningskurs om 2,11 SEK per aktie.  

  

Den  30 maj hölls en årsstämma i bolagets lokaler på Kungsgatan 60 i Stockholm. Stämman fastställde resultat- 

och balansräkning för koncernen och moderbolaget samt beslutade att årets förlust skulle överföras i ny räkning. 

Fredric Forsman omvaldes som styrelseordförande och Anders Hugosson och Hosni Teque-Omeirat likaså som 

ordinarie styrelseledamöter. Cecilia Hjertzell valdes in som ny styrelseledamot. Vidare beslutade stämman att ge 

styrelsen ett bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan 

företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller 

konvertibler mot kontant betalning och/eller bestämmelser om apport eller kvittning. Styrelsens bemyndigande 

beslutades vara begränsat till att antalet aktier ökar med högst 100 000 000. Stämman beslutade slutligen om 

emission av upp till 22 500 000 teckningsoptioner till anställda och andra nyckelpersoner och 7 500 000 

teckningsoptioner till styrelsen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie i bolaget till en 

teckningskurs om 4 kronor per aktie mellan perioden 1 april 2022 till 30 juni 2022. 

  

I september 2021 ingick SpectrumOne ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva samtliga aktier i 

videoövervakningsföretaget ObservIT AB. Köpeskillingen uppgick till cirka 60 MSEK, varav 22 MSEK betalades 

kontant och 39 MSEK i aktier i SpectrumOne AB till en teckningskurs om 1,85 SEK per aktie. Vidare ska en 

tilläggsköpeskilling utgå om vissa villkor uppfylls utgå med ett maximalt belopp om 5 MSEK att utbetalas den 30 

juni 2022. I samband med köpet annonserades att SpectrumOne avser att dela ut aktierna till sina aktieägare och 

särnotera bolaget. Tillträde skedde den 15 september. 

  

  

KUNDER OCH AFFÄRER 

  

Koncernens intäkter ökade jämfört med 2020. De främsta orsakerna till detta var gjorda företagsförvärv under året.  

  

Bolaget använde 2021 för att vidareutveckla PRISM och samtidigt växa inom digital marknadsföring.  

  

ORGANISATIONEN 

  

Organisationens storlek har ökat i takt med att nya företagsförvärv har gjorts under året.  

  

Personal och närståendetransaktioner 

  

Antalet anställda uppgick per den 31 december 2021 till 51 (40) personer varav 3 personer erhåller ersättning via 

fakturering från egna bolag. I Sverige arbetar 38 (3) personer, i Norge 4 (4), i Finland 3 (0) och resten av Europa 6 

(6) personer.  

  

Fredric Forsman, styrelseordförande, har fakturerat juridiska tjänster från eget bolag med 1,44 MSEK. 

Resultat, kassaflöde och finansiell ställning 

  
Nettoomsättningen för helåret uppgick till 60,8 (14,8) MSEK vilket är en ökning med 46 MSEK. Ökningen härrör 

framför allt från gjorda företagsförvärv under året. 
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Bruttomarginalen uppgick till 67,6 (71,8) procent för den konsoliderade verksamheten. 

  

Rörelsens kostnader uppgick till 208 (40,1) MSEK, av vilka resultat från andelar i intresseföretag stod för 85 

MSEK. Kostnader för aktiverad utveckling har balanserats under året till ett belopp om 0,4 (7,2) MSEK. I rörelsens 

kostnader ingår även kostnader för den utrangering av en föråldrad sms-modul i PRISM som genomförts under 

året. Den uppgår till totalt 16,3 MSEK.   

  

Avskrivningarna uppgår till 39,6 (23,1) MSEK och avser i första hand immateriella anläggningstillgångar. Genom 

förvärven av nya dotterbolag under 2021 har avskrivningskostnaderna ökat.  

  

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -147,4 (-17,3) MSEK. Rörelsemarginalen är negativ. Finansnettot uppgår 

till -9,8 (-8,3) MSEK. Rörelseresultatet med justering för avskrivningar och resultatandel från andelar i 

intresseföretag, EBITDA, uppgick till -6,3 (-14,9) MSEK.   

  

Periodens resultat före skatt uppgick till -157,2 (-25,6) MSEK. Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -

0,25 (-0,11) SEK. Resultatet per aktie efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,09) SEK. 

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -12,3 (-25,8) MSEK. Det 

är i första hand det negativa resultatet som påverkat rörelseresultatet negativt. Kassaflödet från den löpande 

verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -32,4 (-11,7) MSEK.  

  

Investeringsverksamheten har påverkat kassaflödet negativt under perioden -208,3  (-50,1) MSEK. Aktiverad 

teknisk utveckling samt förvärv av aktier i dotter- och intressebolag är de primära orsakerna till det negativa 

kassaflödet från investeringsverksamheten. De negativa kassaflödena från investeringsverksamheten är uteslutande 

hänförliga till de förvärv av intressebolag och dotterbolag som gjorts under räkenskapsåret (Eniro 178,8 MSEK, 

ObservIT 22,2 MSEK och Ampilio 5 MSEK) samt till slutreglering av tilläggsköpeskillingar för förvärv som 

genomförts under föregående räkenskapsår (Qbim 4 MSEK, Cloud Explorer Solutions AS 10 MSEK). Vid 

förvärven av Ampilio och ObservIT har SpectrumOne tillförts en kassa om totalt 11,7 MSEK.  

  

Finansieringsverksamheten uppgår till 194,6 (121,9) MSEK. Nyemissionerna och upptagna lån har haft en positiv 

effekt på kassaflödet. 

  

Bolaget har ansökt om anstånd med betalning av skatter i enlighet med de åtgärdspaket som beslutades av 

regeringen med anledning av Covid-19 och fick cirka 39 MSEK i anstånd. Anståndet erhölls i 2022 och ska betalas 

tillbaka senast den 13 februari 2023.  

  

Eget kapital och aktien 

  

Antalet registrerade aktier vid 2021 års utgång uppgick till 364 220 904 (227 763 071). Efter utspädning kommer 
antalet aktier uppgå till 374 220 904 efter konvertering av konvertibellån med ett nominellt belopp om 10 MSEK. 

  

För helåret 2021 uppgick genomsnittligt antal aktier till 310 985 713 (188 924 885) aktier efter utspädning och till 

489 799 825 (227 763 071) aktier före utspädning.  

  

Koncernens soliditet uppgår till 73 (54) procent. Det egna kapitalet har förbättrats genom gjorda 

kapitalanskaffningar under året.  
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

  

En extra bolagsstämma beslutade den 31 mars 2022 att dela ut 374 220 904 aktier i det helägda dotterbolaget 

ObservIT AB (publ) ("ObservIT") till aktieägarna i SpectrumOne. För varje (1) aktie i SpectrumOne erhålls en (1) 

aktie i ObservIT. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för rätt till utdelning, vilket senare har 

satts till den 30 juni 2022. 

  

SpectrumOne AB (publ) emitterade ett konvertibellån om 10 miljoner kronor till Vildmarksstugor i Norrland AB 

under första kvartalet 2020. I enlighet med villkoren för konvertibellånet kunde Vildmarksstugor i Norrland AB 

konvertera hela eller delar av lånebeloppet till aktier i SpectrumOne AB fram till förfallodagen den 31 mars 2022 

till en konverteringskurs om 1,00 kr, vilket också skedde. Efter konverteringen ökade SpectrumOnes totala antal 

aktier från 364 220 904 till 374 220 904 st. 

  
Den 4 maj utsåg styrelsen för SpectrumOne AB med omedelbar verkan Johan Holmberg, Bolagets COO, till 

tillförordnad VD på grund av dittillsvarande VD Hosni Teque-Omeirats utnämning till tillförordnad VD för Eniro 

Group AB. Hosni Teque-Omeirat kommer att kvarstå i styrelsen i SpectrumOne AB.       

  

  

FORTSATT FINANSIERING AV VERKSAMHETEN 

  

Moderbolaget och koncernen har genom kapitaltillskottet under 2021 fått en stark balansräkning med över 200 

MSEK på koncernnivå och knappa 350 MSEK i moderbolaget bestående bland annat i likvida tillgångar i aktier 

och banktillgodohavanden och har därmed tillräckligt med rörelsekapital för att kunna fortsätta verksamheten enligt 

den takt som styrelsen önskar och enligt fastställd affärsplan. Detta förstärks också av den intäktsökning som den 

egenutvecklade plattformen PRISM står inför under 2022 samt det positiva kassaflödet som förvärven av bolagen 

Bizwell Sweden AB, Qbim AB, Å-data Infosystems AB, ObservIT AB och OY Cemron AB bidrar med.  

  

För att kunna reglera lånet uppgående till 18 MSEK avseende den kontanta delen av förvärvet av ObservIT AB 

samt tilläggsköpeskillingen om 5 MSEK för samma bolag som beskrivs ovan under "Väsentliga händelser under 

räkenskapsåret" har styrelsen säkerställt denna finansiering med en lånegaranti av Bolagets huvudägare 

Vildmarksstugor i Norrland AB på motsvarande belopp till marknadsmässiga villkor. 

  

Styrelsen är av uppfattningen att dessa aktiviteter gemensamt är tillräckliga för att koncernen ska ha tillräckligt med 

finansiering för att kunna fortsätta sin verksamhet enligt fastställd affärsplan.      

  

Investeringar 

  

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar i form av aktiverad utveckling av Bolagets mjukvaruplattform 

uppgår till MSEK 0,4 (7,2) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,0 (0,0) MSEK. 
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MODERBOLAGET 

  

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 1,1 (0,9) MSEK och årets resultat till -61,9 (-23,9) MSEK.  

  

Moderbolagets likvida medel uppgick till 2,9 (55,7) MSEK vid utgången av året. 

  

Styrelsens arbete 

Styrelsen består av fyra stämmovalda ledamöter. Styrelsens arbetsordning innehåller bland annat uppgifter om 

ansvarsfördelning mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören.  

  

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Styrelsen arbete följer en årlig mötesplan med fast 

struktur för dagordning vid varje styrelsemöte. Vid styrelsemötena deltar vid behov tjänstemän i bolaget som 

föredragande. 
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Flerårsöversikt (Tkr)           

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 60 801 14 785 9 416 21 548 78 264 

Resultat efter finansiella poster -157 199 -25 565 -74 649 -50 872 -16 099 

Soliditet (%) 73 54 26 64 38 

            

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017 

Nettoomsättning 1 141 900 0 5 155 3 999 

Resultat efter finansiella poster -70 350 -23 894 -73 102 -50 826 -59 365 

Soliditet (%) 86 64 43 81 54 
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Förändring av eget kapital 
  

Kommentar till förändring av eget kapital.  

  

De kolumner som i nedanstående tabell, avseende koncernen, utgör annat eget kapital är balanserade vinstmedel 

samt valutaomräkningsreserv. De kolumner som i nedanstående tabell, avseende moderbolaget, utgör bundet eget 

kapital är aktiekapital, reservfond samt ej registrerat aktiekapital. Övrigt kapital är att anse som fritt kapital.   

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

 

Koncernen Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Valutaomräkningsreserv Balanserad vinst Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 01/01 2021 22 776 741 232 957 -5 505 -134 647 116 322

Nyemission 12 905 253 023 265 928

Kostnad nyemission -8 510 -8 510

Tecknad men ej registrerad nyemission 741 -741 0

Omräkningsdifferens -463 -463

Årets resultat -154 085 -154 085

Belopp vid årets utgång 12/31 2021 36 422 0 477 470 -5 968 -288 732 219 192

Koncernen Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Valutaomräkningsreserv Balanserad vinst Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 01/01 2020 16 411 0 101 075 -2 076 -109 580 5 830

Nyemission 6 365 122 855 129 220

Kostnad nyemission -6 029 -6 029

Konvertibelt skuldebre, eget kapitaldel 747 747

Tecknad men ej registrerad nyemission 741 14 309 15 050

Omräkningsdifferens -3 429 -3 429

Årets resultat -25 067 -25 067

Belopp vid årets utgång 12/31 2020 22 776 741 232 957 -5 505 -134 647 116 322

Moderbolaget Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 01/01 2021 22 776 741 3 238 561 -107 022 -23 894 131 165

Nyemission 12 905 253 023 265 928

Kostnad nyemission -8 510 -8 510

Konvertibla skuldebrev, eget kapitaldel 0

Resultatdisposition enligt beslut vid bolagsstämma -23 894 23 894 0

Tecknad men ej registrerad nyemission 741 -741 0

Årets resultat -61 908 -61 908

Belopp vid årets utgång 12/31 2021 36 422 0 3 483 074 -130 916 -61 908 326 675

Moderbolaget Aktiekapital Ej registrerat aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt eget kapital

Belopp vid årets ingång 01/01 2020 16 411 0 3 106 679 -33 920 -73 102 16 071

Nyemission 6 365 122 855 129 220

Kostnad nyemission -6 029 -6 029

Konvertibla skuldebrev, eget kapitaldel 747 747

Resultatdisposition enligt beslut vid bolagsstämma -73 102 73 102 0

Tecknad men ej registrerad nyemission 741 14 309 15 050

Årets resultat -23 894 -23 894

Belopp vid årets utgång 12/31 2020 22 776 741 3 238 561 -107 022 -23 894 131 165
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Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

ansamlad förlust -130 916 183 

överkursfond 483 073 827 

årets förlust -61 908 000 

avgår utdelning efter balansdagen      -51 668 370 

 238 581 274 

  

disponeras så att 

i ny räkning överföres 238 581 274 
 238 581 274 

  

Efter balansdagens utgång beslutades det på en extra stämma den 31 mars 2022 om en sakutdelning om 374 220 

904 aktier i dotterbolaget ObservIT AB. Det bokförda värdet av dessa aktier uppgår till 51 668 370 SEK och 

minskar utdelningsutrymmet i motsvarande mån.  

  

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 

balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor 

(KSEK) där ej annat anges. 

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 

samt kassaflödesanalyser med noter. 
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Koncernens 

Resultaträkning 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

  

  

 

 

Nettoomsättning 3 60 801   14 785   

Aktiverat arbete för egen räkning   393   7 236   

Övriga rörelseintäkter   243   763   

Summa rörelsens intäkter   61 437   22 784   

            

Rörelsens kostnader           

Handelsvaror   -328   0   

Direkta kostnader   -19 625   -5 654   
Övriga externa kostnader 4 -20 284   -15 279   

Personalkostnader 5, 6 -27 526   -16 742   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 7 -39 618   -23 148   

Övriga rörelsekostnader 13 -16 271   0   

Resultat från andelar i intresseföretag 9 -85 148   20 770   

Summa rörelsens kostnader   -208 800   -40 053   

Rörelseresultat   -147 363   -17 269   

            

Resultat från finansiella poster           

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 392   865   

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -10 228   -9 161   

    -9 836   -8 296   

Resultat efter finansiella poster   -157 199   -25 565   

            

Resultat före skatt   -157 199   -25 565   

            

Skatt på årets resultat 12 3 114   498   

Årets resultat   -154 085   -25 067   

Hänförligt till moderföretagets aktieägare   -154 085   -25 067   
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Koncernens 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Immateriella anläggningstillgångar           

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande 

arbeten 13 55 595   87 652   

Goodwill 14 107 164   50 468   

    162 759   138 120   

            

Materiella anläggningstillgångar           

Inventarier, verktyg och installationer 16 217   124   

    217   124   

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 17 101 649   0   

Andra långfristiga värdepappersinnehav 18 444   60   

    102 093   60   

Summa anläggningstillgångar   265 069   138 304   

            

Omsättningstillgångar           

            

Varulager m m           

Färdiga varor och handelsvaror   63   0   

    63   0   

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   11 502   4 999   

Aktuella skattefordringar   1 799   153   

Övriga fordringar   2 933   2 365   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 1 656   9 492   

    17 890   17 009   

            

Kassa och bank   13 975   60 154   

Summa omsättningstillgångar   31 928   77 163   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   296 997   215 467   
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Koncernens 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare           

Aktiekapital   36 422   22 776   

Ej registrerat aktiekapital   0   741   

Övrigt tillskjutet kapital   477 470   232 957   

Annat eget kapital inklusive årets resultat   -294 700   -140 152   
Eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare   219 192   116 321   
            

Summa eget kapital   219 192   116 321   

Avsättningar           

Uppskjuten skatteskuld 12 11 537   14 989   

    11 537   14 989   

            

Långfristiga skulder           

Konvertibelt lån 21 0   9 509   

Skulder till kreditinstitut 22 239   47   

    239   9 556   

            

Kortfristiga skulder           

Konvertibelt lån 21 9 899   0   

Leverantörsskulder   4 716   12 048   

Aktuella skatteskulder   1 107   547   

Övriga kortfristiga skulder 22 43 236   47 667   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 7 070   14 339   

    66 028   74 601   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 296 996   215 467   
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Koncernens 

Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   -157 199   -25 565   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 28 144 906   -295   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändringar av rörelsekapital   -12 293   -25 860   

            

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital           

Förändring av kundfordringar   298   -4 521   
Förändring av rörelsefordringar   8 895   -11 085   

Förändring leverantörsskulder   -10 474   8 529   
Förändring av rörelseskulder   -18 881   21 219   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -32 455   -11 718   

            

Investeringsverksamheten           

Förvärv av dotterbolag   -208 308   -43 218   

Förvärv materiella anläggningstillgångar   0   304   

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar   0   -7 236   

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -30   0   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -208 338   -50 150   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   191 672   88 751   

Upptagna lån   30 000   36 806   

Amortering av låneskulder   -27 058   -2 499   

Utbetald utdelning   0   -1 170   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten    194 614   121 888   

            

Årets kassaflöde   -46 179   60 020   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   60 154   134   

Likvida medel vid årets slut   13 975   60 154   
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Moderbolagets 

Resultaträkning 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

  

  

 

 

Rörelsens intäkter           

Nettoomsättning 3 1 141   901   

Övriga rörelseintäkter   41   327   

Summa rörelsens intäkter   1 182   1 228   

            

Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader 4 -9 003   -6 998   

Personalkostnader 5, 6 -4 068   -9 482   
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 7 0   0   
Summa rörelsens kostnader   -13 071   -16 480   

Rörelseresultat   -11 889   -15 252   

            

Resultat från finansiella poster           

Resultat från andelar i koncernföretag 8 -16 054   0   

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 

anläggningstillgångar 33 -33 051   0   

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 10 311   720   

Räntekostnader och liknande resultatposter 11 -9 667   -9 362   

    -58 461   -8 642   

Resultat efter finansiella poster   -70 350   -23 894   

            

Bokslutsdispositioner 26 8 442   0   

Resultat före skatt   -61 908   -23 894   

            

Skatt på årets resultat 12 0   0   

Årets resultat   -61 908   -23 894   
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Moderbolagets 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andelar i koncernföretag 15, 25 189 063   121 125   

Fordringar hos koncernföretag   0   17 291   

Andelar i intresseföretag 27 186 797   0   

    375 860   138 416   

Summa anläggningstillgångar   375 860   138 416   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   0   125   

Övriga fordringar   318   2 281   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 18   8 693   

    336   11 099   

            

Kassa och bank   2 878   55 670   

Summa omsättningstillgångar   3 214   66 769   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   379 074   205 185   
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Moderbolagets 

Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital 20, 30         

Bundet eget kapital           

Aktiekapital   36 422   22 776   

Ej registrerat aktiekapital   0   741   

Reservfond   3   3   

    36 425   23 520   

            

Fritt eget kapital           

Fri överkursfond   483 074   238 561   

Balanserad vinst eller förlust   -130 916   -107 022   

Årets resultat   -61 908    -23 894   

    290 250   107 645   

Summa eget kapital   326 675   131 165   

            

Långfristiga skulder 22         

Konvertibellån   0   9 509   

Summa långfristiga skulder   0   9 509   

            

Kortfristiga skulder 22         

Leverantörsskulder   282   8 371   

Konvertibellån   9 899   0   

Skulder till koncernföretag   4 393   5 575   

Aktuella skatteskulder   70   53   

Övriga skulder 22 37 034   42 183   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 721   8 329   

Summa kortfristiga skulder   52 399   64 511   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 31 379 074   205 185   
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Moderbolagets 

Kassaflödesanalys 

Tkr 

Not 2021-01-01 

-2021-12-31 

2020-01-01 

-2020-12-31 

  

  

 

 

Den löpande verksamheten           

Resultat efter finansiella poster   -70 350   -23 894   

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  53 206   19 906   

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 

förändring av rörelsekapital   -17 144   -3 988   

            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           

Förändring av kundfordringar   125   -125   
Förändring av kortfristiga fordringar   10 636   -18 099   

Förändring av leverantörsskulder   -8 089   6 442   
Förändring av kortfristiga skulder   -12 866   -4 426   

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -27 338   -20 196   

            

Investeringsverksamheten           

Investeringar i dotterbolag   -220 032   -49 343   

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -220 032   -49 343   

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission   191 802   88 751   

Upptagna lån   30 000   50 759   

Amortering av lån   -27 250   -16 498   

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   194 552   123 012   

            

Årets kassaflöde   -52 818   53 473   

            

Likvida medel vid årets början           

Likvida medel vid årets början   55 669   2 184   

Kursdifferens i likvida medel           

Kursdifferens i likvida medel   27   12   

Likvida medel vid årets slut   2 878   55 669   
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Noter 

Tkr 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 

BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  

  

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och 

kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och 

kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. Orealiserade 

kursvinster och kursförluster ingår i resultatet.  

  
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.  

  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  

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 fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

  

Intäkterna redovisas i den period som de är hänförliga till. Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens 

rätt till att få utdelning bedöms som säker.  

  

I koncernen finns framförallt följande intäktsströmmar: 

  

Konsulttjänster 

Sålda tjänster avser framförallt försäljning av SaaS-tjänster, marknadsföringstjänster, konsultarvoden för 

utvecklingstjänster, implementering och support samt konsultresurser.  

Intäkter från konsulttjänster redovisas som regel till löpande räkning och redovisas därmed i den period 

då tjänsten utförs. I det fall då intäkter av tjänster förhandlats till ett fast pris, redovisas intäkten enligt 

succesiv vinstavräkning baserad på nedlagd tid i projekt i relation till total estimerad tid i projektet som 

helhet. De uppdrag som utförts till fast pris och där uppdraget löper över balansdagen har redovisats 

enligt sussesiv vinstavräkning.  

  

Licensavgifter och abonnemangstjänster 

Licensavgifter och abonnemangstjänster periodiseras linjärt över avtalsperiodens längd och redovisas 

därmed som intäkt i den period den är hänförlig till.  

  

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 

som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

  

Koncernredovisning 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters 

identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. 

Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade 

nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill. 

  

Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 
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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. 

  

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. I koncernens balansräkning redovisas de 

enskilda bolagens obeskattade reserver uppdelade på eget kapital (bundna reserver) och uppskjuten 

skatteskuld. I resultaträkningen redovisas som uppskjuten skatt den skatt som är hänförlig till årets 

förändring av obeskattade reserver 

  

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. 

  

Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande 

inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer 

än 50 % av rösterna i ett annat företag. 

  

Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att 

en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga 

värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av 

undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden, 

justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det 

koncernmässiga värdet. 

  

Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens 

rörelseresultat. 

  

Transaktioner mellan koncernföretag 

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 

vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar 

ett nedskrivningsbehov. 

  

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen. 

  

Omräkning av utländska dotterföretag 

Utländska dotterföretags bokslut har omräknats enligt dagskursmetoden. Samtliga poster i 

balansräkningen har omräknas till balansdagskurs. Alla poster i resultaträkningen har omräknats till 

genomsnittskurs under räkenskapsåret. Differenser som uppkommer redovisas direkt i eget kapital. 

  

Materiella och immateriella anläggningstillgångar 

  

Balanserade utvecklingsutgifter och liknande arbeten 
SpectrumOne-koncernen utvecklar programvaror för bl a analys och kommunikation kring konsument- 

och affärsdata. Utgifter för löpande underhåll kostnadsförs när de uppstår. Utvecklingskostnader som är 

direkt hänförliga till utveckling och testning av programvarorna samt nya moduler, redovisas som 

immateriella tillgång när följande kriterier är uppfyllda; 

  

1. det är tekniskt möjligt att färdigställa programvaran så att den kan användas, 

2. företagets avsikt är att färdigställa programvaran och att använda eller sälja den, 

3. det finns förutsättningar att använda, hyra ut eller sälja programvaran, 
4. det kan visas hur programvaran genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, 

5. adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att använda    
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eller sälja programvaran finns tillgängliga, och 

6. de utgifter som är hänförliga till programvaran under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. 

  

I anskaffningsvärdet redovisas även förvärvade programvaror som köps direkt eller som finns i 

förvärvade bolag då syftet är att bolaget ska äga och utveckla programvaran framåt i enlighet med ovan 

givna kriterier. 

  

Aktiverade utvecklingskostnader redovisas i balansräkningen under benämningen ”Balanserade utgifter 

för utveckling”. Aktiveringen bruttoredovisas i resultaträkningen innebärande att kostnader för 

underkonsulter och personal för utvecklingsarbete ingår i resultaträkningens kostnader samt under 

rubriken ”Aktiverat utvecklingsarbete”. 

  

Tillgångarna skrivs av från och med att produkten är kommersiellt gångbar över en bedömd 

nyttjandeperiod om 60 månader. 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  5 år   

Goodwill 5 år   

      

Goodwill 

Överstiger anskaffningsvärdet för aktier i dotterbolag eller en rörelse det beräknade värdet av företagets 

identifierade nettotillgångar enligt förvärvsanalysen, utgörs skillnaden av goodwill. Goodwill skrivs av 

linjärt över den uppskattade ekonomisk livslängden av densamma. 

  

Goodwill skrivs av över 5 år. 

  

Inventarier 

Inventarier redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och 

eventuella nedskrivningar. 

  

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. 

Följande avskrivningsprocent tillämpas: 

Inventarier, verktyg och installationer 5 år   

      

Finansiella instrument 

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när 

bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen 

när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i 

stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 

  
Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

  

I det fall då hela eller delar av en köpeskilling utgörs av en säljrevers på ett givet antal aktier redovisas 

anskaffningsvärdet till värdet av de aktier som ska utgivas per tillträdesdagen. Eftersom det enligt avtalen 

inte finns någon möjlighet för säljaren att acceptera pengar för denna del så redovisas den del som ska 

betalas med aktier direkt i eget kapital som överkursfond.  

  
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
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förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

  

Låneskulder och leverantörsskulder 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 

transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 

och det belopp som ska återbetalas. 

  

Nedskrivningsprövning av materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar 

Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de materiella, 

immateriella eller finansiella anläggningstillgångarna. Tillgångarna bedöms individuellt och en 

nedskrivning sker om återvinningsvärdet understiger det bokförda värdet och värdenedgången bedöms 

vara bestående. Återvinningsvärdet är det lägsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid 

beräkning av nyttjandevärdet av en tillgång diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt 

som är tänkt att beakta marknadens bedömning av riskfri ränta och risk förknippad med den specifika 

tillgången. En tillgång som är beroende av andra tillgångar anses inte generera några oberoende 

kassaflöden. En sådan tillgång hänförs istället till den minsta kassagenererande enhet där de oberoende 

kassaflödena kan fastställas. Fordringar som förfaller till betalning inom 12 månader nuvärdesberäknas ej. 

  

Leasingavtal 
Det finns inga finansiella leasingavtal. De operationella leasingavtalen avser främst lokalhyror samt 

operationell leasing på personbilar. Leasingavgifter redovisas som en kostnad linjärt över 

leasingperioden. Eventuell förutbetald leasingavgift periodiseras ut som en kostnad linjärt över hela 

leasingperioden. 

  

Varulager 

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 

balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 

försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

  

Inkomstskatter  

  

Aktuell skatt 

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår. Aktuell skatt beräknas utifrån den 

skattesats som gäller per balansdagen.  

  

Värdering av samtliga skatteskulder och skattefordringar sker till nominella belopp och görs enligt 

skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som aviserats och med stor säkerhet kommer att 

fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande 
effekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot 

eget kapital.  

  

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 skattefordringar 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 

förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
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skattefordran redovisas 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. 

  

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 

skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

  

Ersättningar till anställda 

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 

ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

  

Avgiftsbestämda pensioner 

Bolagets förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella 

perioden, följaktligen krävs inga aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden och 

det finns inga möjligheter till några aktuariella vinster eller förluster. 

  

Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 

  

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 

och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har 

en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i 

investeringsverksamheten.  

  

Eget kapital 
Ökning av eget kapital redovisas i samband med nyemission, när en utomstående part är skyldig att 

överföra kontanta medel eller andra resurser till företaget i utbyte mot emitterade aktier eller andra 

egetkapitalsintrument. En ökning av eget kapital ska också redovisas om företaget erhållit kontanter eller 

andra resurser innan egetkapitalsintrumentet är emitterat, när det är givet att företaget inte kan krävas på 

återbetalning.  

  

Direkta utgifter i samband med en egetkapitalstransaktion redovisas som avdragspost från eget kapital.  

  

Konvertibla lån 

Konvertibla lån är de löpande lån som getts ut av bolaget och som löper med en fast ränta, men där 

innehavaren av konvertibeln under en begränsad tid har rätt att konvertera skuldebrevet mot aktier till en 

given kurs i bolaget. Initialt redovisas lånet till dess nuvärde baserat på bolagets bedömda marknadsränta. 

Avvikelsen mellan lånets nuvärde och det nominella värdet redovisas inom eget kapital som en del av 

överkursfonden. Vid varje balansdag fram till förfall nuvärdesberäknas lånet och förändringen redovisas 

som ränta under bolagets räntekostnader. 

  

Moderbolagets redovisningsprinciper 

  

Moderbolaget har upprättat sin årsredovisning enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 

2012:1 (K3).  
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Skillnaderna mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår nedan. De nedan 

angivna redovisningsprinciperna för moderbolaget har tillämpats konsekvent på samtliga perioder som 

presenteras i moderbolagets finansiella rapporter. 

  

Klassificering och uppställningsformer 

  

Resultaträkning och balansräkning för koncernen och moderbolaget är uppställda enligt 

årsredovisningslagens scheman. De skillnader mot koncernens rapporter som gör sig gällande i 

moderbolagets resultat- och balansräkningar utgörs främst av redovisning av finansiella intäkter och 

kostnader, anläggningstillgångar, eget kapital. 

  

Koncernbidrag och aktieägartillskott 

  

Erhållet och mottaget koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition i resultaträkningen. 

Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och aktiveras i aktier och andelar hos 

givaren, i den mån nedskrivning inte erfordras. Koncernbidrag och aktieägartillskott avser i första hand 

moderbolaget. 

  

Intresseföretag 

Aktier och andelar i intresseföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella 

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 

förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från 

intresseföretag redovisas som en finansiell intäkt. 

  

Andelar i dotterföretag 

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 

anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 

kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 

  

I det fall då hela eller delar av en köpeskilling utgörs av en säljrevers på ett givet antal aktier redovisas 

anskaffningsvärdet till värdet av de aktier som ska utgivas per tillträdesdagen. Eftersom det enligt avtalen 

inte finns någon möjlighet för säljaren att acceptera pengar för denna del så redovisas den del som ska 

betalas med aktier direkt i eget kapital som överkursfond.  

  

Eget kapital 

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning. 

  



SpectrumOne AB (publ) 

Org.nr 556526-6748 

26 (44) 

  

      

  

 

Not 2 Uppskattningar och bedömningar 

Koncernen 

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 

bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen 

görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, 

som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de 

redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det 

verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden 

ses över regelbundet. 

 

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 

Koncernen redovisar balanserade utgifter för utvecklingsarbeten till ett värde av 55,6 (87,7) MSEK i 

balansräkningen, vilket avser förvärvsvärden samt vidareutveckling av koncernens tekniska plattform 

SpectrumOne. Den tekniska plattformen är basen för koncernens intäktsmodell. SpectrumOne prövar 

plattformens nyttjandevärde årligen eller när det finns indikation på att nyttjandevärdet understiger 

tekniska plattformens bokförda värde. Nyttjandevärdet uppskattas genom en diskonterad 

kassaflödesmetod baserad på styrelsens prognoser om framtida kassaflöden. Väsentliga avvikelser mellan 

prognoserna och verkliga utfallen, koncernens möjligheter att driva verksamheten, samt förändringar i 

diskonteringsräntan kan resultera i förändrad bedömning av tillgångens värde. 

Det är styrelsens bedömning att den tekniska plattformen kommer att generera kassaflöden som överstiger 

dess bokförda värde. Det är även styrelsens bedömning att koncernen kommer att kunna finansiera 

fortsatt utveckling och kommersialisering och därmed ha möjlighet att verkställa affärsplanen. 

 

Under räkenskapsåret har en nedskrivning av en föråldrad modul för utskick av SMS från PRISM 

genomförts till ett belopp om 16,3 MSEK. Utöver detta har moderbolaget i samband med 

nedskrivningsprövning skrivit ned värdet på aktier i det norska dotterbolaget SpectrumOne AS med 33,7 

MSEK då värderingen med hänvisning till framtida låga kassaflöden samt det faktum att bolaget 

fusionerats in i Cloud Explorer Solutions AS inte ansetts försvarbar.  

 

Vid styrelsens bedömning avseende den goodwill och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten som 

hänför sig till den egenutvecklade mjukvaruplattformen PRISM och som ägs av det norska dotterbolaget 

Cloud Explorers AB och vars värde är upptaget till sammanlagt ca 60,7 MSEK i koncernbalansräkningen, 

har det gjorts ett antagande att de prognostiserade intäkterna i form av nya avtal med större kunder 

kommer att infrias under tredje kvartalet 2022. I det fall de inte infrias kan styrelsen komma att behöva 

ompröva nedskrivningsbehovet vad gäller PRISM. Detsamma gäller de ca 70 MSEK som upptagits 

moderbolagets balansräkning och som avser andelar i Cloud Explorers AS. 

 

Goodwill 

Koncernen redovisar goodwill till ett värde av 104,2 (50,5) MSEK i balansräkningen, vilket är kopplat till 

de rörelseförvärv som gjorts under året. Ungefär hälften av all goodwill, ca 54,3 MSEK är kopplad till 

verksamheten i ObservIT. 
 

Övrig goodwill är fördelad på de övriga rörelseförvärven. Värdet på denna goodwill bedöms utifrån 

princip om framtida kassaflöden diskonterade till nuvärde. Styrelsen bedömer att verksamheterna idag 

genererar sådana positiva kassaflöden att värdet på goodwillen kan försvaras. 

 

Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget äger aktier i dotterbolag redovisade till ett värde av 189,1 (121,1) MSEK. Koncernens 

intäktsdrivande rörelse sker i dotterbolagen. SpectrumOne AB prövar dotterbolagens nyttjandevärde 

årligen eller när det finns indikation på att nyttjandevärdet understiger dess bokförda värde. 

Nyttjandevärdet uppskattas genom en diskonterad kassaflödesmetod baserad på styrelsens prognoser om 
framtiden. Detta enligt samma metodik som för Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten (se ovan). 
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Väsentliga avvikelser mellan prognoserna och verkliga utfallen, samt förändringar i diskonteringsräntan 

kan resultera i förändrad bedömning av tillgångarnas värde.  

 

En nedskrivning har under räkenskapsåret gjorts gällande det norska dotterbolaget SpectrumOne AS som 

totalt uppgår till 16 MSEK.  

 

Uppskjuten skattefordran 

Uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att 

dessa kommer att kunna utnyttjas. Värdet på uppskjutna skattefordringar redovisas inte när det inte längre 

bedöms sannolikt att de kommer att kunna nyttjas. Uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskott 

bokförs som tillgång först när verksamheten varit i skattesituation i två på varandra följande år och det 

tredje året budgeterats med vinst. 

 

Skattemässiga underskott i koncernen har inte aktiverats då möjligheten att nyttja dessa framöver inte 

bedöms som säker. 

 

Nedskrivning av kundfordringar 

SpectrumOne följer kundreskontran löpande och analyserar åldersfördelning samt följer upp respektive 

kundreskontra på kundnivå för att bedöma betalningsförmågan av respektive kund. Om en kundfordring 

är äldre än 60 dagar eller på annat sätt indikerar att betalningen är osäker, sker en reservering av 

kundfordring. SpectrumOne har per sista december en begränsad andel osäkra kundfordringar. 

  

  

Not 3 Nettoomsättningens fördelning 

Koncernen 

  2021 2020   

        

Nettoomsättningen per geografisk marknad       

Sverige 54 835 14 785   

Norge 1 134 0   

Finland 4 832 0   

  60 801 14 785   

        

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Nettoomsättningen per geografisk marknad       

Sverige 1 019 900   

Norge 0 0   

Finland 122 0   
  1 141 900   
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Not 4 Arvode till revisorer 

Koncernen 

  

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och 

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att 

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller 

genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 

  

  

  2021 2020   

        

Öhrlings PricewaterhouseCoopers       

Revisionsuppdrag 900 735   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 288 215   

Övriga tjänster 35 8   

  1 223 958   

        

KPMG Oy AB       

Revisionsuppdrag 25 0   

  25 0   

        

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB       

Revisionsuppdrag 598 560   

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 288 174   

Övriga tjänster 35 8   

  921 742   
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Not 5 Anställda och personalkostnader 

Koncernen 

  2021 2020   

        

Medelantalet anställda       

Kvinnor 14 8   

Män 31 17   

  45 25   

        

Löner och andra ersättningar       

Styrelse och verkställande direktör 2 679 8 532   

Övriga anställda 18 172 4 057   

  20 851 12 589   

        

Sociala kostnader       

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 212 214   

Pensionskostnader för övriga anställda 1 295 195   

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 5 670 3 744   

  7 177 4 153   

        

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 28 028 16 742   

        

Verkställande ledning inom SpectrumOne koncernen är bolagets verkställande direktör och styrelse. 

Bolaget har ingen utestående pensionsförpliktelse till styrelse eller VD. 

  

Könsfördelning bland ledande befattningshavare       

Andel kvinnor i styrelsen 25 % 0 %   

Andel män i styrelsen 75 % 100 %   

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 25 %   

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 75 %   

        

Avtal om avgångsvederlag 

Det finns inga avtal om avgångsvederlag med verkställande direktörer eller andra ledande 

befattningshavare. 

  

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Medelantalet anställda       
Kvinnor 0 0   

Män 2 2   

  2 2   

        

Löner och andra ersättningar       

Styrelse och verkställande direktör 2 679 7 115   

Övriga anställda 251     

  2 930 7 115   

        

Sociala kostnader       
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör 212 214   

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 904 2 153   
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  1 116 2 367   

        

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 4 046 9 482   

        

Verkställande ledning inom SpectrumOne koncernen är bolagets verkställande direktör och styrelse. 

Bolaget har ingen utestående pensionsförpliktelse till styrelse eller VD. 

  

Könsfördelning bland ledande befattningshavare       

Andel kvinnor i styrelsen 25 % 0 %   

Andel män i styrelsen 75 % 100 %   

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %   

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %   

        

Avtal om avgångsvederlag 

Det finns inga avtal om avgångsvederlag med verkställande direktörer eller andra ledande 

befattningshavare. 

  

  

Not 6 Ersättning till styrelse, VD och ledande befattningshavare 

Koncernen 

  

Med övriga ersättningar avses ersättning till styrelseledamot eller ledande befattningshavare som 

fakturerats från eget bolag.  

 

Ersättning till ledning: 

  

  2021 2020   

        

Arvode       

Anders Hugosson 150 25   

Fredric Forsman 300 100   

Eric Fagerlid 0 220   

Cecilia Hjertzell 75 0   

  525 345   

        

Lön       

Hosni Teque-Omeirat 2 154 1 265   

Hosni Teque-Omeirat, rörlig lön 0 5 000   

  2 154 6 265   

        
Övriga ersättningar       

Fredric Forsman, via bolag 1 440 1 440   

  1 440 1 440   
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Moderbolaget 

  

Med övriga ersättningar avses ersättning till styrelseledamot eller ledande befattningshavare som 

fakturerats från eget bolag.  

 

Ersättning till ledning: 

  

  2021 2020   

        

Arvode       

Anders Hugosson 150 25   

Fredric Forsman 300 100   

Erik Fagerlid 0 220   
Cecilia Hjertzell 75 0   

  525 345   

        

Lön       

Hosni Teque-Omeirat 2 154 1 265   

Hosni Teque-Omeirat, rörlig lön 0 5 000   

  2 154 6 265   

        

Övriga ersättningar       

Fredric Forsman, via bolag 1 440 1 440   

  1 440 1 440   

        

  

Not 7 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar 

Koncernen 

  2021 2020   

        

Årets avskrivningar enligt plan       

Balanserade utgifter för utveckling -22 381 -16 067   

Goodwill -16 973 -6 930   

Maskiner och inventarier -264 -152   

  -39 618 -23 149   

        

Årets nedskrivningar       

Balanserade utgifter för utveckling 0 0   

Goodwill 0 0   

  0 0   

        

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Årets avskrivningar enligt plan       

Balanserade utgifter för utveckling 0 0   

Goodwill 0 0   

Immateriella tillgångar 0 0   

Maskiner och inventarier 0 0   

  0 0   
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Årets nedskrivningar       

Immateriella tillgångar 0 0   

Goodwill 0 0   

  0 0   

        

  

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Nedskrivningar -16 054 0   

  -16 054 0   

        

  

Not 9 Resultat från andelar i intresseföretag 

Koncernen 

  2021 2020   

        

Resultatandel från andelar i intresseföretag -85 148 20 770   

  -85 148 20 770   

        

SpectrumOne ingick den 17 februari 2020 avtal om förvärv av de resterande 70 % av aktierna i det norska 

bolaget Cloud Explorer Solutions AS. Resultatandelen för den del av räkenskapsåret som avsåg perioden 

före förvärvet uppgick till - 606 TSEK.  

 

Vid förvärv av resterande aktier, och omklassificering till från intressebolag till koncernbolag, uppgick 

det redovisningsmässiga rearesultatet till 21 376 TSEK.  

 

Resultatandelen för SpectrumOnes intresseinnehav i Eniro AB (publ) uppgick till -85 148 TSEK varav ca 

54 173 TSEK avser goodwillavskrivningar och resterande avser den resultatandel som tillföll 

SpectrumOne för det 29,5 % innehav man äger. 

  

  

Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Koncernen 

  2021 2020   

        

Övriga ränteintäkter 391 865   

  391 865   

        

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Övriga ränteintäkter 311 720   

  311 720   
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Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Koncernen 

  2021 2020   

        

        

Räntekostnader på skulder -6 618 -4 709   

Övriga finansiella kostnader -3 328 -4 426   

Kursdifferenser -282 -26   

  -10 228 -9 161   

        

Moderbolaget 

  2021 2020   

        
        

Räntekostnader på skulder -6 618 -4 709   

Övriga finansiella kostnader -2 989 -4 654   

Kursdifferenser -27     

  -9 634 -9 363   

        

  

Not 12 Skatter 

Koncernen 

  2021 2020   

        

Skatter       

Aktuell skatt -676 -468   

Uppskjuten skatt 3 790 966   

  3 114 498   

        

Redovisat resultat före skatt -157 199 -25 565   

Skatt enligt gällande skattesats 20,6 % (21,4 %) 32 383 5 471   

Skatteeffekt på ej avdragsgilla kostnader -27 478 -4 966   

Skatteeffekt på ej skattepliktiga intäkter 0 4 445   

Ej aktiverade underskottsavdrag skatteeffekt -1 791 -4 452   

Totalt årets skatt 3 114 498   

        

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Aktuell skatt 0 0   

Uppskjuten skatt 0 0   

  0 0   

        

Redovisat resultat före skatt -46 552 -23 894   

Skatt enligt gällande skattesats 20,6 % (21,4 %) 9 590 5 113   

Skatteeffekt på ej avdragsgilla kostnader -3 976 70   

Ej aktiverade underskottsavdrag skatteeffekt -5 614 -5 183   

Totalt årets skatt 0 0   
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Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 

Koncernen 

  2021 2020   

        

Ingående anskaffningsvärden 104 784 21 128   

Aktiverade utgifter för utvecklingsarbeten 4 045 7 237   

Utrangeringar -31 045 0    

Inköp 1 855 76 419   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 79 639 104 784   

        

Ingående avskrivningar -16 177 -391   

Utrangeringar 14 514 0    

Årets avskrivningar -22 381 -15 786   

Utgående ackumulerade avskrivningar -24 044 -16 177   

        

Ingående nedskrivningar -955 -955   

Utrangeringar 955 0  

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 -955   

        

Utgående redovisat värde 55 595 87 652   

        

Under räkenskapsåret 2020 förvärvades resterande 70 % av det tidigare intressebolaget Cloud Explorer 

Solutions AS. Det är Cloud Explorers AS som har bedrivit utvecklingsarbetet av koncernens 

SpectrumOne plattform. De aktiverade utgifter som avser perioden innan förvärvet ingår i raden inköp i 

tabellen ovan med 1 436 tkr. Aktiverade utgifter för perioden efter förvärvet redovisas som Aktiverade 

utgifter för utvecklingsarbeten. I förvärvsanalysen har det identifierats värden kopplade till PRISM vilka 

inkluderas i raden inköp.  

 

Under 2021 har en utrangering av SMS-modul i PRISM genomförts då den anses vara utdaterad. 

  

  

Not 14 Goodwill 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 58 833 1 435   

Förvärv av dotterbolag 73 481 57 398   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 132 314 58 833   

        

Ingående avskrivningar -8 364 -1 435   

Årets avskrivningar -16 785 -6 930   

Utgående ackumulerade avskrivningar -25 149 -8 365   

        

Utgående redovisat värde 107 165 50 468   
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Not 15 Andelar i koncernföretag 

Moderbolaget 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 121 125 16 054   

Förvärv 83 992 94 055   

Omklassificeringar   11 016   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 205 117 121 125   

        

Ingående nedskrivningar 0 0   

Årets nedskrivningar -16 054     

Utgående ackumulerade nedskrivningar -16 054 0   

        

Utgående redovisat värde 189 063 121 125   

        

Bolaget ingick den 17 februari 2020 ett avtal om förvärv av resterande 70% av aktierna i intresseföretaget 

Cloud Explorers AS. Den totala köpeskillingen uppgick till 62,5 MSEK, varav 50 MSEK skulle betalas 

kontant och 12,5 MSEK i aktier i SpectrumOne AB till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie. 

 

Under 2021 har en nedskrivning gjort motsvarande värdet på andelarna i det norska dotterbolaget 

SpectrumOne AS. Detta för att matcha den utrangering som gjorts på koncernnivå.  

 

Vidare har bolaget under det första tertialet förvärvat samtliga aktier i SaaS-bolaget OY Cemron AB och 

samtliga aktier i det digitala marknadsföringsbyråbolaget Ampilio AB. Köpeskillingarna uppgick till 11 

MSEK respektive 10 MSEK med tillträden den 1 mars respektive 30 april. Köpeskillingen för bolagen 

erlades delvis genom revers som har kvittats mot aktier i bolaget. 

 

I september 2021 ingick SpectrumOne ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva samtliga aktier i 

videoövervakningsföretaget ObservIT AB. Köpeskillingen uppgick till cirka 60 MSEK, varav 22 MSEK 

betalades kontant och 39 MSEK i aktier i SpectrumOne AB. Tillträde skedde den 15 september.  

 

1 september 2020 ingick SpectrumOne också ett aktieöverlåtelseavtal om att förvärva samtliga aktier i 

The Trigger Company AB. Köpeskillingen uppgick till cirka 6 500 000 SEK som erlades genom revers 

som därefter har kvittats mot aktier i Bolaget. Tillträdet skedde den 1 september.  

 

De förvärv som helt eller delvis betalats genom kvittning har redovisats till tillträdesdagens aktiekurs och 

som överkursfond direkt i eget kapital. 
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Not 16 Inventarier, verktyg och installationer 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 1 488 52   

Försäljningar/utrangeringar -168 0   

Förvärv av dotterbolag 356 1 436   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 676 1 488   

        

Ingående avskrivningar -1 364 -52   

Försäljningar/utrangeringar 34 0   

Årets avskrivningar -89 -451   

Förvärv av dotterbolag -41 -861   

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 460 -1 364   

        

Utgående redovisat värde 216 124   

        

Moderbolaget 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden 0 0   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0   

        

Ingående avskrivningar 0 0   

Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0   

        

Utgående redovisat värde 0 0   

        

  

Not 17 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

        

Cloud Explorer Solutions AS 0 0   

Eniro Ab (publ) 101 649 0   

  101 649 0   

        

Cloud Explorer omklassificerat till koncernbolag i samband med förvärv av resterande 70 % av aktierna i 

det numera dotterbolaget, detta under 2020. 

 

Den 29 december 2020 offentliggjorde Bolaget ett förvärv av sammanlagt 188 862 265 preferensaktier av 

serie A i Eniro Group AB, motsvarande cirka 28 % av aktierna och rösterna i Eniro AB, för en total 

köpeskilling om 168 087 416 SEK. Köpeskillingen per aktie uppgick till 0,89 SEK. Tillträdde skedde den 

11 januari 2021 och reglerades kontant med totalt 60 705 451 SEK och genom utfärdande av skuldebrev 

till säljarna om totalt 107 381 965 SEK. Skuldebrevet har sedan dess reglerats i samband med 

SpectrumOnes företrädesemission under april 2021. SpectrumOne förvärvade under april 2021 ytterligare 

13 000 000 preferensaktier av serie A i Eniro Group AB och innehar totalt 201 862 265 preferensaktier av 

serie A, motsvarande 29,5 % av aktierna och rösterna i Eniro Group AB. 
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Not 18 Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav 

Koncernen 

  

Namn 

Bokfört 

värde   

Andelar i Kvarkenvinden 1 EF 60   

MultiA50A1 Fond 204   

Övrig finansiell tillgång 180   

  444   

      

  Org.nr Säte   

Andelar i Kvarkenvinden 1 EF 769602-8096 Umeå   

        

  

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Hyreskostnader 505 103   

Förutbetald emissionskostnad 0 800   

Förutbetald förvärvskostnad Eniro 0 7 560   

Övrigt 1 151 1 030   

  1 656 9 493   

        

Moderbolaget 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Hyreskostnader 0 76   

Förutbetald emissionskostnad 0 800   

Förutbetald förvärvskostnad Eniro 0 7 560   

Övrigt 18 257   

  18 8 693   

        

  

Not 20 Antal aktier och kvotvärde 

Koncernen 

Moderbolaget 

Namn 

Antal 

aktier 

Kvot- 

värde   

Antal aktier 364 220 904 0,1   

  364 220 904    

        

Det fanns per balansdagen 22 500 000 teckningsoptioner till anställda och andra nyckelpersoner och 7 

500 000 teckningsoptioner till styrelsen. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie 

i bolaget till en teckningskurs om 4 kronor per aktie mellan perioden 1 april 2022 till 30 juni 2022. 

 

Vidare fanns det per balansdagen 67 772 242 stycken teckningsoptioner av serie TO4 utgivna. Dessa har 

dock förfallit utan att någon teckning har skett. 
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Not 21 Konvertibla lån 

Koncernen 

  

Konvertibellån KV6, som upptogs under 2020 till det nominella beloppet 10 MSEK uppgick per 2021-12-

31 till ett värde av 9,9 MSEK efter att 0,1 MSEK har tagits upp under eget kapital. Således har 

konvertibellån KV6 ett nominellt värde på 10 MSEK och kan innebära en konvertering till 10 000 000 

aktier till en kurs in en (1) SEK per aktie.  

 

Räntan på konvertibellånet uppgår till 10 % på årsbasis och betalas halvårsvis i efterskott. Enligt 

konvertibellånevillkoren har konvertibelinnehavarna möjlighet att konvertera lånet mot aktier i 

SpectrumOne och konvertibeln förfaller 2022-03-31, vilket också skedde per detta datum. 

  

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Konvertibellån KV6 9 899 9 509   

  9 899 9 509   

        

  

Not 22 Övriga skulder 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Långfristiga skulder       

Banklån SEB långfristig del - Qbim 0 47   

Banklån Cemron 192 0   

  192 47   

        

Kortfristiga skulder       

Kortfristigt lån   0   

Kortfristiga räntebärande skulder 30 000 13 000   

Lån för förvärv av dotterbolag 6 000 28 250   

Övriga kortfristiga skulder 7 283 6 417   

  43 283 47 667   

        

Moderbolaget 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Långfristiga skulder       

Övriga skulder till kreditinstitut 0 0   

  0 0   

        

Kortfristiga skulder       

Kortfristigt lån   0   

Kortfristiga räntebärande skulder 30 000 13 000   

Lån för förvärv av dotterbolag 6 000 28 250   

Övriga kortfristiga skulder 979 934   

  36 979 42 184   
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Not 23 Checkräkningskredit 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 150 150   

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0   

        

Ställda säkerheter       

Företagsinteckning 150 150   

  150 150   

        

Moderbolaget 

  2021-12-31 2020-12-31   
        

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 0   

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0   

        

  

Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Upplupna löner 4 181 8 991   

Upplupen räntekostnad 100 1 053   

Övrigt 628 2 719   

Förutbetalda intäkter 2 160 1 576   

  7 069 14 339   

        

Moderbolaget 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Upplupna löner 326 6 966   

Upplupen räntekostnad 100 1 054   

Förutbetalda intäkter   308   

Övrigt 294 0   

  720 8 328   
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Not 25 Specifikation andelar i koncernföretag 

Koncernen 

Moderbolaget 

  

Namn 

Kapital- 

andel 

Antal 

andelar 

Bokfört 

värde 

Bokfört 

värde 

2020-12-31   

SpectrumOne AS 100 % 30 000 0 16 054   

Cloud Explorer Solutions AS 100 % 30 100 70 327 70 327   

Qbim AB 100 % 500 12 206 12 206   

Ådata Infosystem AB 100 % 1 000 10 478 10 478   

The Trigger Company AB 100 % 1 000 000 6 810 6 810   

Bizwell Sweden AB 100 % 500 5 250 5 250   

VMSPlay Sweden AB 97,4 % 221 548 0 0   
Ampilio AB 100% 510 10 164 0   

ObservIT AB 100 % 27 412 64 342 0   

OY Cemron AB 100 %   9 487 0   

      189 064 121 125   

            

  Org.nr Säte   

SpectrumOne AS 823359462 Oslo, NO   

Cloud Explorer Solutions AS 897906112 Oslo, NO   

Qbim AB 556944-6981 Karlstad   

Ådata Infosystem AB 556626-4890 Västerås   

The Trigger Company AB 559076-6449 Stockholm   

Bizwell Sweden AB 556976-1207 Stockholm   

VMSPlay Sweden AB 556580-1775 Stockholm   

Ampilio AB 556921-4181 Västerås   

ObservIT AB 556584-8917 Sundsvall   

OY Cemron AB 1985506-8 Tampere, FI   

        

  

Not 26 Bokslutsdispositioner 

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Mottagna koncernbidrag 8 442 0   

  8 442 0   

        

  

Not 27 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 

Moderbolaget 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Ingående anskaffningsvärden Cloud Explorer 0 11 016   

Inköp Eniro AB (publ) 186 797 0   

Omklassificeringar 0 -11 016   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 186 797 0   

        

Utgående redovisat värde 186 797 0   
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Innehavet i Cloud Explorer Solutions AS har, i och med förvärv av resterande 70 % av aktierna under 

2020, omklassificerats som andelar i koncernbolag istället för andelar i intressebolag. Det är av den 

anledningen som ingående bokfört värde på aktierna i Cloud Explorer solutions AS i not 28 är 0 kr.  

 

Under 2021 har totalt 29,5 % av aktierna i Eniro AB (publ) förvärvats och det utgör hela 

intresseinnehavet. 

  

  

Not 28 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Avskrivningar 39 618 23 148   

Andel i intresseföretag 85 148 598   

Övrigt 3 381 -2 673   

Justering för resultat i intressebolag 0 -21 368   

Lagerförändring 185 0   

Utrangering imm. tillgång. 16 575 0   

  144 907 -295   

        

       

  

Not 29 Transaktioner med närstående 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

kostnader med närstående       

Styrelseordförande Fredric Forsman via eget bolag 1 440 1 440   

  1 440 1 440   

        

Närståendetransaktioner har skett mellan moderbolaget och dotterbolagen och dels mellan koncernen och 

närstående personer i form av fakturering av administrativa tjänster, management fee och juridiska 

konsultationer. Samtliga transaktioner har skett enligt marknadsmässiga villkor.  

 

100 % av omsättningen i moderbolaget avser koncernintern fakturering. 
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Not 30 Disposition av vinst eller förlust 

Moderbolaget 

  2021-12-31     

        

Förslag till vinstdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

  

ansamlad förlust -130 916 183 

överkursfond 483 073 827 

årets förlust -61 908 000 

avgår utdelning efter balansdagen      -51 668 370 

 238 581 274 

  
disponeras så att 

i ny räkning överföres 238 581 274 

 238 581 274 

Not 31 Ställda säkerheter 

Koncernen 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Företagsinteckningar       

Företagsinteckning 4 700 4 700   

  4 700 4 700   

        

Moderbolaget 

  2021-12-31 2020-12-31   

        

Företagsinteckningar       

Företagsinteckning 3 500 3 500   

  3 500 3 500   
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Not 32 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Koncernen 

Moderbolaget 

  

En extra bolagsstämma beslutade den 31 mars 2022 att dela ut 374 220 904 aktier i det helägda 

dotterbolaget ObservIT AB (publ) ("ObservIT) till aktieägarna i SpectrumOne. För varje (1) aktie i 

SpectrumOne erhålls en (1) aktie i ObservIT. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdagen för 

rätt till utdelning, vilket senare har satts till den 30 juni 2022. 

 

SpectrumOne AB (publ) emitterade ett konvertibellån om 10 miljoner kronor till Vildmarksstugor i 

Norrland AB under första kvartalet 2020. I enlighet med villkoren för konvertibellånet kunde 

Vildmarksstugor i Norrland AB konvertera hela eller delar av lånebeloppet till aktier i SpectrumOne AB 

fram till förfallodagen den 31 mars 2022 till en konverteringskurs om 1,00 kr, vilket också skedde. Efter 
konverteringen ökade SpectrumOnes totala antal aktier från 364 220 904 till 374 220 904 stycken.   

 

Den 4 maj utsåg styrelsen för SpectrumOne AB med omedelbar verkan Johan Holmberg, Bolagets COO, 

till tillförordnad VD på grund av dittillsvarande VD Hosni Teque-Omeirats utnämning till tillförordnad 

VD för Eniro Group AB. Hosni Teque-Omeirat kommer att kvarstå i styrelsen i SpectrumOne AB. 

  

  

Not 33 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 

Moderbolaget 

  2021 2020   

        

Nedskrivningar -33 051 0   

  -33 051 0   

  

       

    

Till skillnad från vad som redovisats i bokslutskommunikén har i årsredovisningen en nedskrivning av 

fordringar på koncernföretag (Cloud Explorers AS) om 15.3 MSEK redovisats. Skälet till detta är att 

styrelsen efter räkenskapsårets utgång har beslutat att efterskänka fordran såsom tillskott till 

dotterbolaget och i linje med koncernens principer skriva ner motsvarande värde. Beaktat detta så har 

styrelsen också bedömt att det således är korrekt att nedskrivning också bör göras per balansdagen 

2021-12-31. Koncernens resultat är inte påverkat av detta.  

 



SpectrumOne AB (publ) 

Org.nr 556526-6748 

44 (44) 

  

      

  

 

  

  

Undertecknade försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 

och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats och att lämnade uppgifter 

stämmer med faktiska förhållanden. 

  

  

Stockholm den 11 juni 2022 

  

  

  

    

Fredric Forsman Anders Hugosson 

Ordförande Ledamot 

    

    

    

Cecilia  Hjertzell Hosni Omeirat 

Ledamot Ledamot 

    

    

    

Johan Holmberg   

VD   

    

  

  

Vår revisionsberättelse har lämnats  

  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB  

  

  

  

Henrik Boman   

Auktoriserad revisor  
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Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i SpectrumOne AB (publ), org.nr 556526-6748 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för SpectrumOne AB (publ) för år 2021. 

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

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och 
koncernen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

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

Upplysning av särskild betydelse 

Vi vill fästa uppmärksamheten på avsnitten ”Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten”, ”Goodwill” och ”Andelar 
i koncernföretag” i ”Not 2 Uppskattningar och bedömningar” i årsredovisningen och koncernredovisningen. Där 
framgår att styrelsen årligen prövar nyttjandevärdet på balanserade utvecklingsutgifter för utvecklingsarbeten och 
goodwill i koncernen samt aktier i koncernföretag i moderbolaget, genom en diskonterad kassaflödesmetod 
baserad på styrelsens prognoser om framtida kassaflöden. Vidare framgår att vid styrelsens bedömning 
avseende den goodwill och balanserade utvecklingsutgifter som hänför sig till den egenutvecklade 
mjukvaruplattformen PRISM, som ägs av det norska dotterbolaget Cloud Explorers AS, att det gjorts antaganden 
om att prognostiserade intäkter i form av nya avtal med större kunder kommer att infrias under det tredje kvartalet 
2022. I det fall de inte kommer att kunna infrias kan styrelsen komma att behöva ompröva nedskrivningsbehovet 
vad gäller PRISM. I moderbolagets balansräkning gäller detsamma för andelar i koncernföretag (andelar i Cloud 
Explorers AS). Vi har inte modifierat våra uttalanden i detta avseende. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och 
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 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. 
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Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 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 uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 
en väsentlig felaktighet om 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på 
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av 
revisionsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för SpectrumOne AB (publ) för år 2021 samt av förslaget till dispositioner 
beträffande 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 tillräckliga 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och 
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets 
organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i 
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 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. 

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 verkställande 
direktören i något väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot bolaget 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner 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. 
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm den 11 juni 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Henrik Boman 
Auktoriserad revisor 

 


