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SAFE AT SEA AB (PUBL)  
Org.nr 556713-7947 
 
 

 
 
 
 
DEL¯ RSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPT 2017 
Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 
2016. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december. 

 
 
KONCERN - DEL¯ RSPERIODEN (JAN-SEPT) 2017 
• Nettoomsättningen uppgick till 8 808 tkr (6 158 tkr) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 382 tkr (-1 248 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,744 kr (-0,507 kr) 

 
 
KONCERN - TREDJE KVARTALET (JULI-SEPT) 2017 
• Nettoomsättningen uppgick till 1 845 tkr (1 640 tkr) 

• Resultat efter finansiella poster uppgick till -938 tkr (-685 tkr) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,293kr (-0,278 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. Safe at Sea är även ägare till Safe at Sea 
Management AB, ett bolag som tillhandahåller managementtjänster för sjöfarten och yachting. Bolaget har sitt 
säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008. 
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VD:S KOMMENTARER 
 
Vi kan fortsatt konstatera att omsättningen liksom föregående kvartal är på väg uppåt. Vi är 
dock på intet sätt nöjda, utan vi är fortsatt fokuserade på att öka försäljning och på att vända 
röda siffror till svarta.  
 
Precis som vi rapporterade efter föregående kvartal, så fortsätter vår satsning på att öka våra 
marknadsförings- och försäljningsaktiviteter. Det är också glädjande att vi under perioden 
och även under oktober månad genomfört rekordmånga säljaktiviteter i närmare 10 länder, 
vid drygt 20 olika tillfällen, vilket är mer än under något tidigare kvartal i bolagets historia.  
 
Detta är fokuserade satsningar i Skandinavien men även i flera europiska länder. 
Förhandlingar pågår också med för oss nya, men lokalt väletablerade och renommerade 
distributörer i Turkiet, Kina, Chile och på Filippinerna.  
 
Flera av våra affärspartners och kunder runtom i världen har kommit att bli sanna 
ambassadörer för våra produkter och det är med stolthet vi nu följer deras marknadsföring av 
vårt erbjudande. Som tex i Italien där kustbevakningen nyligen genomförde en presentation 
av RescueRunner för italienska sjöfartsverket.   
 
Förhandlingar pågår också med nya sjöräddningskunder i bl.a. Portugal och Pakistan.     
 
Vi har under perioden också gått in genomförandefasen av projektet Swedpartnership, där 
syftet är att bygga upp kunskapen om RescueRunner-systemet hos vår distributör för södra 
Afrika, en marknad som omfattar närmare 30 länder.    
 
Den 5 oktober arrangerades också en aktieägarträff på Käringön, där deltagarna under 
trivsamma former i strålande solsken fick möjlighet att se och prova på RescueRunner samt 
träffa bolagets styrelsemedlemmar. 
 
Med fortsatt högt tempo och årets offensiva satsningar i ryggen, så ser vi fram emot 
förväntade genombrott på nya marknader och ett mycket lovande 2018. 
 
Kaj Lehtovaara,VD 
 
 



 

Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947  3(10) 

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN 
 
• Stor exponering av RescueRunner vid vårt deltagande vid Tall Ship Race, första 

helgen i juli, Halmstad. RescueRunner fungerade som lots- och säkerhetsbåt, vilket 
publicerades i sociala medier världen runt. 

• Demonstration för franska räddningstjänsten(SDIS) 19 juli i Grenoble. Ännu en 
viktig marknadsaktivitet i Frankrike på inre vatten, där man idag ännu inte hittat 
en fungerande lösning för dessa steniga, grunda vatten. RescueRunner klarar 
idag dessa förhållande bäst av de alternativ som finns på marknaden. 

• Utbildning av instruktörer från Italian Coast Guard, 31 juli-2 augusti i Genua. 
Värdefulla dagar tillbringade tillsammans med italienska kustbevakningen där vår 
relation stärktes ännu mer och djupare kunskap/förståelse för deras verksamhet 
skapades.  

• Utställning på Danska Beredskabers årsmöte och mässa 24 augusti i Odense.  
Detta var första gången vi exponerade RescueRunner för danska brandkårs-och 
beredskapsorganisationer och det skapades ett stort intresse för RescueRunner. 
Detta har resulterat i att vi nu kommer att göra en demonstrations-tur runt hela 
Danmark i december där vi möter brandkår, militär, försäkringsbolag och 
sjöräddning. I dagsläget har man inte någon liknande produkt inom dansk 
räddningstjänst. 

• Demonstrationer och utbildning i älv för norskt brannvesen, 11 september, 
Sarpsborg, Norge. Bearbetningen av norska räddningstjänsten fortsätter 
systematiskt, och just i älv är RescueRunner helt oslagbar. Smidigheten och 
snabbheten som krävs i dessa utmanande vatten passar vår produkt som handen 
i handsken.  

• RescueRunner ställdes ut på Skånsk Brandskyddsdag 14 september, MSB 
Revingehed i Sverige. Detta var första gången man exponerade räddningsbåtar 
på denna mässa, och ett viktigt steg för oss att delta, då alla räddningstjänster i 
södra Sverige besöker denna mässa. Det stora intresset från besökande 
räddningstjänster resulterade i en demo turné under oktober. 

• Demonstrationer och utbildning i älv för norskt brannvesen, 18 september i 
Trondheim.  

• Utställning med Guardia Costeria på Genua Boatshow 21-26 september. 
Italienska kustbevakningen valde att låta RescueRunner stå i centrum för deras 
deltagande på Genua Boatshow. Självklart en stor fjäder i hatten för oss på Safe 
at Sea. 

• Vi följde upp fjolårets deltagande på Brann & Redningsmässan med att ställa ut 
igen på samma mässa, 25-26 september, på Gardemoen Congress Center, 
Norge. Återigen ett fantastiskt stort intresse från norska brannvesenet och 
kontakterna med Avinor (norska luftfartsverket) stärktes.  Flera nya möten och 
demonstrationer runtom i Norge planlades i samband mässan. 
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• Det produktutvecklingsprojekt som beviljats stöd för från VG Regionen under 
våren, har under perioden inletts och arbetet med att utveckla en framtida 
diesel- och elektrisk drivlina pågår för fullt. Projektteamet består av 
högkvalificerade experter från bl.a. Chalmers Industriteknik, Boid och SwereaIVF. 
Dessa alternativa drivlinor öppnar upp nya och stora marknader inom 
professionell sjöfart och försvarsdomänen för oss.  

 
VIKTIGA H˜ NDELSER UNDER PERIODEN 

• Order från Baltic Workboats på tre GuardRunners 
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VIKTIGA H˜ NDELSER EFTER PERIODEN 
 

• Demonstrationer för norskt brannvesen 18 oktober, Porsgrund/Skien, Norge där ca 
35 personer deltog. Mycket framgångsrik och uppskattad visning som vi tror kan 
leda till fler och större anskaffningsbeslut inom norska räddningstjänsten. 

• Demonstrationer för norska brannvesenet samt IUA (Interkommunale Utvalg mot 
Akutt forurensning), 19 oktober, Moss/Fredrikstad, Norge. En mycket viktig och 
framgångsrik visning för att visa hur effektiv RescueRunner är även vid 
miljöräddningsinsatser, t.ex. för att lägga ut oljelänsor. Något som svensk 
räddningstjänst redan använder RescueRunner till. IUA är en beredskapsenhet 
som framförallt sätts in vid större föroreningsolyckor, t.ex. oljeutsläpp, och de var 
mycket nöjda med denna visning. Denna demonstration har föranlett att det nu 
blir ytterligare en visning för IUA i november.  

• Demonstration för italienska Societá di salvamento (Italian Maritime Safety 
Agency), 22 oktober i Genua. Italienska Kustbevakningen utförde 
demonstrationen vilket skapade stor trovärdighet och intresse. De använder 
vanliga fritids-vattenskotrar i sin verksamhet idag men blev efter testerna i de 
klippiga, grunda vattnen runt Genua mycket positivt inställda till RescueRunner 
då de såg hur robust och smidig den är i jämförelse.  

• Deltagande vid Chile Exposeguridad ,Security Show, 23 October, Santiago, Chile, 
en mässa sponsrad av chilenska polismyndigheten. Vår nya representant i Chile 
presenterar RescueRunner systemet för utvalda myndigheter (polis, navy, 
kustbevakning och även frivilliga räddningsorganisationer) och vid denna mässa 
var intresset stort. Chilenska kusten är 6 435 km lång (nästan exakt dubbelt så lång 
som den svenska kusten) och med samma stora väder-och naturutmaningar som 
på de nordiska kuststräckorna. En mycket intressant marknad för oss. 

• Demonstrationer för svenska Räddningstjänsten (Brandkåren), 26 oktober, 
Hässleholm, Höör, Örby, Hörby, Landskrona. RescueRunner visades upp och 
testades i både sjö och hav. Flera av stationerna brottas med mycket 
utmanande algblomning på våren samt att kunna göra sina utryckningar på 
väldigt grunda vatten och där RescueRunner skulle kunna vara ett mycket 
användbart verktyg. 

• Förhandlingar med potentiella distributörer i Turkiet, Kina, Chile, Filippinerna som vi 
blivit kontaktade av. Intresset för att sälja våra produkter är stort och globalt.  

• Leverans till DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, tyskt 
livräddningssällskap) av deras första RescueRunner. De utför under hösten 2017 
tester med olika typer av vattenskotrar för att sedan standardisera vilken typ man 
kommer använda.  

• En aktieägarträff arrangerades på Käringön den 5 oktober vilket blev en mycket 
uppskattad tillställning. Syftet med dagen var att berätta om verksamheten, vilka 
aktiviteter som sker och skapa både värdefulla relationer och ännu starkare 
nätverk.   
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PLANERADE AKTIVITETER UNDER NOV-DEC 
 
• Sydafrika 

• Demonstration för IUA (Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning),11 november, 
Bukserud, Norge. Syftet är att visa upp när RescueRunner drar ut oljelänsor. 

• Demonstration norska brannvesenet 25 november, Oslofjorden, Norge. Ännu ett viktigt 
demonstrationstillfälle för räddningstjänsten i Norge. 

• Demonstrationstur för räddningstjänstenförsäkringsbolaget Trygfonden, danska 
sjöräddningen, Beredskapsstyrelsen m.fl. runt hela Danmark 5-7 december 

• Demonstration och presentation för italienska navyn Comsubin (specialstyrkan) i 
november. Datum ej fastställt ännu. 

• Demonstration för civilförsvaret, polisen, räddningstjänsten mfl I Gardasjön Italien 12 
november.  
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EKONOMISK ÖVERSIKT 
 
RESULTATR˜ KNINGAR - KONCERN 
i sammandrag 

  
  

 
2017 2016 2017 2016 

Tkr juli-sept juli-sept jan-sept jan-sept 
  Q 3 Q 3 Q 1-3 Q 1-3 
Rörelsens intäkter 1 845 1 640 8 808 6 159 

 
        

Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter -761 -339 -3 083 -1 662 
Övriga externa kostnader -742 -1 059 -3 403 -2 513 
Personalkostnader -1 235 -922 -4 475 -3 156 
Avskrivningar -34 -56 -115 -161 
Avskrivningar goodwill 0  -213  
Rörelsens kostnader -2 772 -2 376 -11 289 -7 492 

 
        

Rörelseresultat -927 -736 -2 481 -1 333 

 
        

Resultat från finansiella poster 11 51 99 85 

 
        

Periodens resultat -938 -685 -2 382 -1 248 

 
    

Resultat per aktie, kr -0,293 -0,278 -0,744 -0,507 
Antal aktier vid periodens slut 3 203 437 2 462 750 3 203 437  2 462 750 

 
RESULTATR˜ KNINGAR - MODERBOLAG 
i sammandrag 

  

  

 
2017 2016 2017 2016 

Tkr juli-sept Juli-sept Jan-sept jan-sept 
  Q 3 Q 3 Q1-3 Q1-3 
Rörelsens intäkter 1 565 973 7 267 4 152 

 
        

Rörelsens kostnader         
Råvaror och förnödenheter -761 -339 -3 083 -1 661 
Övriga externa kostnader -585 -693 -2 486 -1 541 
Personalkostnader -1 124  -757 -3 941 -2 476 
Avskrivningar -27 -47 -92 -133 
Avyttring inventarier   -213  
Rörelsens kostnader -2 497 -1 836 -9 815 -5 811 

 
        

Rörelseresultat -932 -863 -2 548 -1 659 

 
        

Resultat från finansiella poster -6 24 97 13 

 
        

Periodens resultat -938 -839 -2 450 - 1 646 

 
    

Resultat per aktie, kr -0,293 -0,341 -0,765 -0,668 
Antal aktier vid periodens slut 3 203 437 2 462 750 3 203 437 2 462 750 
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BALANSR˜ KNINGAR - KONCERN 

  i sammandrag 
  

   Tkr 
    2017-09-30 2016-09-30 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 101 141 
Materiella anläggningstillgångar 221 334 
Finansiella anläggningstillgångar 70 2 200 
Summa anläggningstillgångar 392 2 675 

 
    

Omsättningstillgångar     
Varulager m.m. 737 2 162 
Kortfristiga fordringar 3 318 1 938 
Likvida medel 2 827 2 092 
Summa omsättningstillgångar 6 882 6 192 

 
    

Summa Tillgångar 7 274 8 867 

 
    

Eget kapital och skulder     

 
    

Eget kapital   7 135 7 083 
Långfristiga skulder 0 0 
Kortfristiga skulder 2 521 3 032 

 
    

Summa Eget kapital och skulder 9 656 10 115 
 
 
FÖR˜ NDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERN 

i sammandrag 
 

  Tkr 
   2017-09-30 

Ingående eget kapital enligt fastställd   
balansräkning 7 135 
Periodens resultat -2 382 
Utdelning  
Nyemission  
Övriga förändringar  
Utgående balans 4 753 
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BALANSR˜ KNINGAR - MODERBOLAG 

  i sammandrag 
  

   Tkr 
    2017-09-30 2016-09-30 

Tillgångar     
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar 94 101 
Materiella anläggningstillgångar 221 334 
Finansiella anläggningstillgångar 70 2 200 
Summa anläggningstillgångar 385 2 635 

 
    

Omsättningstillgångar     
Varulager m.m. 737 2 162 
Kortfristiga fordringar 3 315 1 651 
Likvida medel 2 532 717 
Summa omsättningstillgångar 6 584 4 530 

 
    

Summa Tillgångar 6 969 7 165 

 
    

Eget kapital och skulder     

 
    

Eget kapital   7 063 7 013 
Långfristiga skulder   0 
Kortfristiga skulder 2 356 -1 798 

 
    

Summa Eget kapital och skulder 9 420 8 811 
 
 
FÖR˜ NDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG 

i sammandrag 
 

  Tkr 
   2017-09-30 

Ingående eget kapital enligt fastställd   
balansräkning 7 063 
Periodens resultat -2 450 
Utdelning   
Nyemission   
Övriga förändringar   
Utgående balans 4 613 
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KOMMANDE RAPPORTER 
Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.  
 
Bokslutskommuniké för 2017 (Q4) 28 februari 2018 
 
 
GRANSKNING 
Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer. 
 
 
 
 
Göteborg 2017-10-31 
 
Safe at Sea AB (publ) 
 
 
 
 
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: 
 
Kaj Lehtovaara, VD   
Telefon 0303-23 07 04 el. 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 
Telefax: +46 (0)303 23 07 01 
www.safeatsea.se 
E-mail: invest@safeatsea.se  
 
 
 
 
 


