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Org.nr 556713–7947 
 

 

 

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2017. 

Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

 

 

 Nettoomsättningen uppgick till 7 981 tkr (8 808 tkr) 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 751 tkr (-2 382 tkr) 

 Resultat per aktie uppgick till -0,547 kr (-0,744 kr) 

 

 

 Nettoomsättningen uppgick till 2 114 tkr (1 845 tkr) 

 Resultat efter finansiella poster uppgick till -955 tkr (-938 tkr) 

 Resultat per aktie uppgick till -0,307 kr (-0,293 kr) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, RescueRunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i 

världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 

januari 2008. 
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Alla vet vi att det tar tid att bygga en stabil plattform för långsiktig tillväxt och lönsamhet och det 

handlar i grunden om att våga och orka vara tålmodiga i våra satsningar. 

 

Den största utmaningen för Safe at Sea, har varit de långa ledtiderna i säljprocesserna som 

historiskt har gjort att bolagets verksamhet har varit mer reaktiv istället för planerat proaktiv. 

Detta har inneburit en hämmande och för oss oacceptabel påverkan på bolagets utveckling och 

lönsamhet.  Det var därför som bolagets styrelse och ledning i början av 2016 initierade ett 

utvecklingsprogram, för att lyfta bolaget. Ett arbete som nuvarande styrelse intensifierat med 

konkreta målsatta aktiviteter i ett s.k. turn around arbete. Aktiviteterna är fokuserade på att möta 

rätt kundbehov med rätt produkt. Att sätta tydliga mål för lönsamhet och kontrollerad tillväxt. 

 

Programmet innefattade att stärka försäljningsorganisationen, så vi kan bearbeta fler kunder på 

utvalda marknader. Att bredda och anpassa vårt produktprogram samt skapa förutsättningar för en 

effektiv skalbar produktion.  Det innebar också att vidareutveckla vår marknadsföring och våra 

marknadsföringskanaler men också att tillföra kapital för utvecklingsprogrammet 

 

Allt det har vi nu gjort och trots att tagit längre tid och kostat mer än önskvärt är vi nu framme på 

upploppet. Försäljningsorganisationen går för högtryck, vår marknad har vuxit till att omfatta kund-

er i över 20 länder. Vi har breddat vår produktportfölj och kommer inom kort att lansera ytterligare 

nyheter som t.ex. SAFERUNNER™. Bolagets styrelse har stärkts och en ny vd ska rekryteras.   

Vi har en kostnadseffektiv anpassnings- och skalbar produktion i ändamålsenliga lokaler.    

    

Hur är det då med de utdragna säljprocesserna? Bolaget har idag en offertstock värd närmare 50 

mkr som är ständigt växande. Som ett resultat av det intensiva sälj- och marknadsföringsarbetet vi 

bedriver, så har offertstocken vuxit med ca 20 %, bara det senaste kvartalet. Till det kommer det nya 

och större förfrågningar från nya kunder i nya länder. I tillägg till nytillskotten så har lejonparten av 

de offerter vi har ute, planerade avslut under 2019. 

 

Förutsättningarna har, som jag ser det, i alla fall aldrig sett bättre ut än de gör nu. Med genom-

förande av nyemission som grundplatta. Med en mogen och växande offertstock.  Förstärkning av 

styrelse och ledning.  Rekrytering av ny vd för att kunna driva realiseringen av bolagets 

tillväxtagenda. Jag vill säga att det ser ut som bättre tider stundar för oss alla som engagerar oss i 

Safe at Sea. 

 

Kaj Lehtovaara, VD 
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 Ett intensivt arbete pågår sedan tidigt i våras för att öka försäljningen av personlig utrustning 
(bl.a. hjälmar, kommunikationsutrustning och dräkter). Detta har nu inneburit att vi etablerat 
ett nära samarbete med rederier som bl.a. STENA LINE, som använder denna utrustning vid 
övning med och vid skarp användning av sina Man Over Board båtar och Fast Rescue Boats. Vi 
säljer också utrustning till kunder/agenter i Asien.  
Försäljningen av dessa produkter har ökat avsevärt och det ger oss ytterligare ett ben att stå på. 
 

 11 augusti användes RescueRunner som säkerhetsbåt vid Oslo Triathlon i Norge. Vår norska 
distributör Hode over Vann AS, deltog vid detta evenemang och båten kom till stor användning 
då flera deltagare var mycket utmattade och behövde akut assistans. 
 

 30 augusti deltog Hode over Vann AS i en nationell IUA-övning (Interkommunale Utvalg mot 
Akutt forurensning) på Hvaler i Norge. Syftet vara att säkra beredskapen vid en eventuell olje- 
o/e föroreningsolycka i Oslofjorden, där både oljevärn, brannvesen samt Kysteverket deltog. 
Övningen arrangerades av Kysteverket och det gavs fina möjligheter att visa hur smidigt 
RescueRunner t.ex. kan dra ut oljelänsor. 
 

 31 augusti besökte vi för andra gången Hässleholms räddningstjänst för att göra körtester med 

RescueRunner i deras algblommande sjö. Det är en tuff miljö för alla typer av drivlinor, men 

RescueRunner som ju drivs med vattenjet, visade sig vara helt överlägset i förhållande till 

propellerdrift. Utvärdering pågår nu. 

 5 september deltog Hode over Vann AS på en s.k. ”Fag-Dag” i Mandal, Norge, dvs. en träff för 
både politiker, räddningstjänst och Röda Kors där RescueRunner demonstrerades med stor 
framgång. Träffen gav mycket bra exponering och stort intresse för våra produkter. 
 

 13 september ställde vi ut på Skånsk Brandskyddsdag som återigen visade sig vara en mycket 

kostnadseffektiv och värdefull mässa för att nå europeiska räddningstjänster. Många nya leads 

skapades och frön såddes för framtida affärer. 

 21 september arrangerade vi en demonstrationsdag för Räddningstjänsten Väst (RT Väst) i 

Varberg. RT Väst har under många år försökt hitta finansiering till att kunna en investera i en 

RescueRunner och vi hoppas nu ha kunnat övertyga samtliga inblandade om vilket effektivt 

verktyg detta skulle vara för dem. Utvärdering pågår. 

 20–25 september demonstrerades RescueRunner av italienska Kustbevakningen på båtmässan 

Salone Naval i Genua, Italien.  

 

 25–26 september ställde vi ut för första gången på Skadeplatsmässan i Helsingborg som riktar 

sig främst till svenska Räddningstjänsten men också mot MSB, med besök av dansk 

räddningstjänst. En mycket värdefull mässa där många nya kontakter skapades men tillfälle 

gavs också att träffa existerande kunder och användare av våra produkter. 
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 27–28 september var vi återigen på plats på Brann og Redningsmässan på Gardemoen, Norge 

tillsammans med Hode over Vann AS. Denna mässa har de två sista åren visat sig vara mycket 

viktig att vara med på om man vill exponera sig för norska räddnings-tjänsten och Röda Korset. 

Så var fallet även i år och intresset var fortsatt stort för vårt RescueRunner system, särskilt bland 

de räddningstjänster vi f.n. är i dialog med. 

 Försäljning av hjälmar och kommunikationsutrustning till Stena Line. 

 18 - 20 oktober ställde vi ut på Cape Town Boat Show tillsammans med vår sydafrikanska 

partner Southern Power. Mässan visade sig dock vara något av en besvikelse då besöksantalet 

minskat drastiskt och mässan blivit mer eller mindre en fritidsbåtsmässa. 

 Deltagande vid en stor övning samt produktutvärderingsdag med franska räddningstjänsten i 

Ruynes-en-Margeride. Tolv (av totalt 100 st) olika räddningstjänstdistrikt deltog och detta 

medförde stor exponering och bra dialog med såväl de operativa som beslutsfattare. Dialog och 

utvärdering pågår f.n. med tre olika distrikt.  

 

 Leverans av 7 st RescueRunners till polska sjöräddningen, som nu har 8 stycken RescueRunners 

 Slutgodkännade av leverans av Rescuerunners, trailers, utbildning och reservdelar till kund i 

Asien.  

 Beslut om att utöka RUNNER-familjen som består av RESCUERUNNER®, GUARDRUNNER™, 

FIRERUNNER™ och WORKRUNNER™, med SAFERUNNER™ samt ELECORUNNER™ 

 Styrelsen och bolagets ledning har under perioden genomfört ett stort strategiskt arbete, där 

bolagets tillväxtagenda framåt har satts.  

 Beslut om att genomföra nyemission 

 Beslut om att rekrytera ny vd, för att förstärka bolagets ledning, i arbetet med att realisera 

bolagets tillväxtagenda. 

 Order på en RescueRunner från Sjöräddningssällskapet, som levereras i vecka 45. 

 Ett samarbetsavtal har slutits med vår kinesiska partner WR Leading, då de nu offererar 

RescueRunner systemet till en större myndighetskund i Kina. 

 Ett samarbetsavtal har slutits med en ny indonesisk partner, PT. Erindo Mulia Pratama, då vi 

gemensamt nu deltar i större upphandling av RescueRunners i Indonesien till en 

myndighetskund. 

 Demonstration arrangerades för tyska Röda Korset, Wasserwacht, på deras utbildnings-center i 

Griefwald, Tyskland. Deltagare från 8 olika räddningsstationer deltog i testerna. Deltagarna som 

på sina stationer idag har vanliga vattenskotrar, konstaterade unisont att RescueRunner 

framstår som ett mycket bättre och mer robust alternativ för deras verksamhet.  
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 Rekrytering av ny vd  

 Genomförande av nyemission 

 Lansering av SAFERUNNER™ 

 19 november kommer vi tillsammans med isländska Kustbevakningen att arrangera både en 

presentation och demonstration för isländska KBV och isländska Polisens sk. Viking Squad, 

räddningstjänsten och ICE-SAR i Reykjavik, ombord på Kustbevakningens fartyg OPV Thor. 

 26 - 29 november kommer vi arrangera en demonstration för Kroatiska Röda Korset 

 29 november avser vi ha möte med en ny potentiell samarbetspartner i Danmark  

 12 december ställer vi ut på Forum de Cadre, Valabre Frankrike där dykenheter från samtliga 

franska Räddningstjänstdistrikt håller årsmöte. 

 En ”RescueRunner Day” är tänkt att genomföras i Finland innan årsskiftet. De som kommer att 

bjudas in till detta är såväl finska sjöräddningen, räddningstjänsten såväl som Kustbevakningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i sammandrag 

  

  

 
2018 2017 2018 2017 

Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept 

  Q 3 Q 3 Q 1-3 Q 1-3 
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Råvaror och förnödenheter -1 373 -761 -3 605 -3 083 

Övriga externa kostnader -433 -742 -2 005 -3 403 

Personalkostnader -1 228 -1 235 -4 058 -4 475 

Avskrivningar -32 -34 -92 -115 

Avyttring inventarier 0 0 0 -213 

 

        

 

        

Resultat från finansiella poster -5 -11 8 99 

 

        

 

    

Resultat per aktie, kr -0,299 -0,293 -0,558 -0,744 

Antal aktier vid periodens slut 3 203 437 3 203 437 3 203 437  3 203 437  

 

i sammandrag 

  

  

 
2018 2017 2018 2017 

Tkr juli-sept juli-sept Jan-sept Jan-sept 

  Q 3 Q 3 Q1-3 Q1-3 

 
    

Råvaror och förnödenheter -1 373 -761 -3 605 -3 083 

Övriga externa kostnader -431 -585 -1 994 -2 486 

Personalkostnader -1 228   -1 124   -4 033 -3 941 

Avskrivningar -32 -27 -92 -92 

Avyttring inventarier   0 -213 

 

    

 

    

Resultat från finansiella poster -5 -6 -8 97 

 

    

 

  

Resultat per aktie, kr -0,298 -0,293 -0,547 -0,765 

Antal aktier vid periodens slut 3 203 437 3 203 437 3 203 437 3 203 437 
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i sammandrag 
  

   Tkr 
    2018-09-30 2017-09-30 

 

  

 Immateriella anläggningstillgångar 56 101 

Materiella anläggningstillgångar 334 221 

Finansiella anläggningstillgångar 70 70 

 
    

    

Varulager m.m. 2 050 737 

Kortfristiga fordringar 1 994 3 318 

Likvida medel 269 2 827 

 
    

 
    

    

 

    

Eget kapital   1 253 4 753 

Långfristiga skulder 450 0 

Kortfristiga skulder 3 070 2 521 

 
    

Summa Eget kapital och skulder 

 

 

i sammandrag 
 

  Tkr 
   2018-09-30 

  

Periodens resultat -1 787 

Utdelning  

Nyemission  

Övriga förändringar  
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i sammandrag 
  

   Tkr 
    2018-09-30 2017-09-30 

    

    

Immateriella anläggningstillgångar 56 94 

Materiella anläggningstillgångar 334 221 

Finansiella anläggningstillgångar 70 70 

 
    

    

Varulager m.m. 2 050 737 

Kortfristiga fordringar 1 956 3 315 

Likvida medel 258 2 532 

 
    

 
    

    

 

    

Eget kapital   

Långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

 

 

 

i sammandrag 

 

  Tkr 
   2018-09-30 

  

Periodens resultat -1 751 

Utdelning   

Nyemission   

Övriga förändringar   
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Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.  
 

Bokslutskommuniké för 2018 (Q4) 28 februari 2019 
 

 

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 

 

 

 

 

Göteborg 2018-10-31 

Safe at Sea AB (publ) 

 

 

 

 

 

Kaj Lehtovaara, VD   

Telefon 0735 - 46 67 60 

Kaj.lehtovaara@safeatsea.se 

 

Linda Ahl, informationsansvarig marknad-och affärsutveckling 

Telefon 0763-16 04 70 

linda.ahl@safeatsea.se   

 

 

Delårsrapporten finns tillgänglig på www.safeatsea.se, www.aktietorget.se samt hos bolaget. 

 

Safe at Sea AB (publ) 

Importgatan 15F 

422 46 Hisings Backa 

Telefon: +46 (0)303 23 07 10 

www.safeatsea.se 

E-mail: invest@safeatsea.se  

 

 

 

 

 


