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Perioden i sammandrag 
 

 

KONCERNEN JAN – JUNI 2021 

Nettoomsättningen minskade till 10,7 (13,8) 

MSEK. 

Rörelseresultatet uppgick till -0,3 (-0,3) 

MSEK. 

Resultat före skatt ökade till -0,9 (-1,0) MSEK. 

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal 

aktier uppgick till -1,75 (-0,26) kr. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick till 2,3 (2,8) MSEK. 

Genomsnittligt antal anställda i koncernen 27 

(44). 

 
 

KONCERNEN JULI 2020 – JUNI 2021 

Nettoomsättningen minskade till 22,4 (28,4) 

MSEK. 

Rörelseresultatet ökade till 1,6 (-1,3) MSEK. 

Resultat före skatt ökade till 0,4 (-2,3) MSEK. 

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal 

aktier uppgick till -1,54 (–0,43) kr. 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

uppgick till 3,5 (5,2) MSEK. 

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 

55 (58) procent. 

Likvida medel uppgick vid periodens utgång 

till 0,3 (0,3) MSEK. 

Genomsnittligt antal anställda i koncernen 27 

(42). 
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En flerårig nedåtgående trend i abonnemang 

har vänts till tillväxt och vinst. En slimmad 

organisation fortsätter löpande att rulla ut 

nya initiativ för tillväxt.  

Året som gått har bjudit på en rad positiva 

trendbrott. 

Andelen nya kunder som kommer via 

Adwords har minskat från 68% till 36% - 

vilket minskat våra marknadsförings-

kostnader med 60%, Detta har gjorts utan att 

minska kundinflödet från år till år. 

Detta har möjliggjorts genom lyckosamma 

satsningar på SEO (Search Engine 

Optimization), genom skapandet av en stor 

mängd sökvänligt innehåll på hemsidan, samt 

genom initiativ där externa parter ges 

provision om de marknadsför tjänsten. 

Antalet abonnemang med virtuella nummer 

(ca 70% av intäkterna) har nu uppvisat en 

stadig kontinuerlig tillväxt i ett halvår, 

samtidigt som ARR (värdet av alla 

kundabonnemang) planat ut och legat stabilt 

sedan före sommaren – efter en längre tids 

nedgång. 

Användandet av AI och chattlösningen 

fortsätter att växa – även om affärsområdet 

fått begränsat fokus under året på grund av 

begränsade resurser. 37% fler företag 

använde chattjänsten för sin kundtjänst i 

slutet av året jämfört med i början. 

Vi har under sommaren lanserat vårt API – ett 

gränssnitt för utvecklare, som möjliggör 

integration av våra tjänster i andras appar, 

tjänster och processer.  

Vi har även lanserat nya tjänster riktade mot 

större företag och callcenters. 

Kundgränssnitten har översatts till fler 

världsspråk, samtidigt som lokala 

betalmetoder lagts till. Det gör det möjligt för 

kunder i t.ex. Kina att köpa bolagets tjänster. 

Fokus ligger i närtid på att göra det lättare 

att ringa samtal med de nya apparna, 

lansering av kö-funktion (för call centers), 

utrullning av email-stöd (för 

kundtjänstfunktionen), utvidgat SMS-stöd, 

förbättrad automatiseringsgrad i AI-

funktionen – samt på integrationer med 

större chattjänster och plattformar. 

Tillkommande resurser för affärsutveckling 

och säljinsatser rekryteras. 

Bolaget har löpande upptagit lån för att 

kompensera för en del av de amorteringar 

som löpande görs. Det senaste lånet upptogs 

i september 2021.  

Den totala skuldbördan har minskat. 

Sammantaget så har genomförda åtgärder 

stabiliserat bolaget, samtidigt som nya 

initiativ för tillväxt ständigt rullas ut. Vi har en 

solid SaaS-plattform med ett unikt 

tjänsteerbjudande för företag globalt, samt 

ett erfaret och motiverat team. 

Välkommen med på den fortsatta resan. 

Med vänliga hälsningar, 

Stockholm 17 september 2021 

Henrik Thomé 

VD och grundare 

VDs kommentarer 



SONETEL.COM 5 

Kommentarer till verksamheten 
 

 

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET JULI 

2020 – JUNI 2021 

Koncernens försäljning under räkenskapsåret 

uppgick till 22,4 MSEK vilket kan jämföras 

med 28,4 MSEK föregående år. 

Minskningen berodde primärt på följande 

faktorer; 

• Drygt hälften av minskningen 

berodde på en minskning i antalet 

abonnemangsförnyelser samt en 

minskad samtalsvolym. 

• En tredjedel av minskningen berodde 

på en försvagad krona i förhållande 

till USD och EUR. 

• En sjättedel av minskningen berodde 

på en minskad snittintäkt per 

telefonnummerabonnemang, till följd 

av en prissänkning i början av 2020. 

 

Resultat före skatt 

Koncernen redovisade under räkenskapsåret 

en vinst före skatt på +0,4 MSEK vilket kan 

jämföras med -2,3 MSEK föregående år. 

Verksamhetsåret är det första med positivt 

resultat sedan SaaS-verksamheten startades. 

 

Det positiva resultatet har möjliggjorts 

genom sänkta kostnader. 

• Marknadsföringskostnaderna 

minskade från 4,8 MSEK till 1,9 MSEK.  

• Personalkostnaderna i Indien för 

kundtjänst och systemunderhåll 

minskade från 3,2 MSEK till 1,9 MSEK. 

• Lön till företagsledare minskade från 

1,1 MSEK till 0,6 MSEK. 

 

Resultat efter skatt 

Resultatet efter skatt var -6,8 MSEK vilket 

kan jämföras med -1,8 MSEK föregående år. 

Detta berodde på att uppskjuten 

skattefordran på 7,0 MSEK, som tidigare år 

upptagits i balansräkningen, lösts upp.  

Praxis vad gäller god redovisningssed 

gällande uppskjuten skattefordran har blivit 

mer restriktiv. Styrelsen bedömer att bolaget 

inte längre uppfyller de krav som ställs för att 

redovisa uppskjuten skattefordran och väljer 

därför att lösa upp fordran i dess helhet. 

Styrelsens bedömning vad gäller bolagets 

framtida möjligheter att nyttja ackumulerade 

underskott har inte ändrats. Förändringen är 

inte likviditetspåverkande. 
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Investeringar 

Under året investerades ca 4,1 MSEK i 

vidareutveckling av SaaS-plattformen, vilket 

kan jämföras med ca 12,6 MSEK samma 

period föregående år.  

 

Avskrivningarna under perioden uppgick till 

ca 7,2 MSEK. 

 

Skulder 

De långsiktiga skulderna minskade under 

verksamhetsårets från 9,5 MSEK till 8,3 MSEK. 

De kortsiktiga skulderna minskade från 11,7 

MSEK till 10,0 MSEK. 

 

Marknadsföring och kundanskaffning 

Marknadsföringskostnaderna minskade med 

61% jämfört med föregående verksamhetsår. 

Antalet nya betalande kunder var trots detta 

närmast oförändrat (-1%) jämfört med 

föregående verksamhetsår. 

Kostnadsminskningen möjliggjordes genom 

en sänkning av budgivningen på Google 

Adwords sökord, vilket minskade antalet nya 

kunder från Adwords med ca -21%.  

Detta kompenserades av en sexdubbling av 

antalet nya kunder via affiliates och 

kundrekommendationer (från en tidigare låg 

nivå), samt en ökning av nya kunder från den 

organiska trafiken med +26%. 

 

Andelen nya kunder som kom från betalda 

annonser var 55%., vilket kan jämföras med 

68% under föregående år. 

Vid verksamhetsårets slut var hade andelen 

nya kunder från betalda annonser minskat till 

42%. 

Förändringen möjliggjordes dels genom 

satsningar på Affiliates – bl.a. genom 

integration med plattformen ShareaSale i 

mars 2021. 

Satsningar på SEO (Search Engine 

optimization) - genom skapandet av 

allmängiltigt användbar information på 

hemsidan, genererade därtill en ökning av 

den organiska trafiken till Sonetels hemsida 

med +121%. 
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Detta gjorde sammantaget att 

kundanskaffningskostnaden (CAC) i snitt 

sänktes med -54%. 

 

Detta innebär att återbetalningstiden för nya 

kunder (ROI) i snitt minskade från 19 till 5 

månader. 

 

 

SaaS-verksamhet med virtuella nummer 

Huvuddelen av intäkterna i bolaget härrör 

från affärsområdet med internationella lokala 

telefonnummer med global vidarekoppling. 

Tjänsterna nyttjas primärt av småföretag som 

vill bli tillgängliga för kunder i andra länder, 

för att öka försäljningen. Tjänsten används av 

betalande kunder i ca 170 länder. 

Prishöjningar 2018 och 2019 ledde till en 

flerårig negativ trend med allt färre aktiva 

kundabonnemang. 

Genom en prissänkning 2020 för nya 

abonnemang har denna negativa trend 

brutits. 

 

 

Antalet telefonnummerabonnemang var vid 

verksamhetsårets utgång +6% högre än vid 

verksamhetsårets ingång. 

Det lägre priset för nya abonnemang har 

dock gjort att det månatliga värdet av 

abonnemang (MRR) fortsatt att sjunka under 

en stor del av verksamhetsåret. 

Även denna negativa trend verkar ha brutits 

under den senare delen av året, tack vare de 

många satsningarna på tillväxt. Fr.o.m. maj 

2021 har MRR i princip varit oförändrat.  

 

Påverkan på resultat av interndebitering 

Dotterbolaget i Indien fakturerar 

moderbolaget med 20% påslag i enlighet 

med praxis gällande armlängds avstånd 

mellan moder och dotterbolag – samt i 

enlighet med de rekommendationer som 

finns för internationella bolag verksamma i 

Indien. Eftersom faktureringen överstiger 

kapitalbehovet i dotterbolaget så byggs det 

löpande upp en skuld från moder till dotter. 

Denna skuld påverkas av 

valutakursförändringar. 

Effekten på resultatet var +0,7 MSEK vilket 

kan jämföras med 0 MSEK föregående 

verksamhetsår. 

Detta innebär att resultatet före skatt – 

exklusive valutakursförändring – var -0,3 

MSEK vilket kan jämföras med -2,3 MSEK året 

innan. 
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Raheel i England är en av över 

170,000 företagare som abonnerat 

på Sonetels SaaS-tjänster. 
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SaaS-verksamheten med AI och chatt 

Bakgrund 

Under åren 2017-2019 vidareutvecklade 

bolaget sin SaaS-plattform och tog fram nya 

mobila appar.  

Målet var att skapa en unik gratis tjänst för 

småföretag globalt, med intäkter från 

extratjänster och uppgraderingar. 

Med tjänsten skulle småföretag få en lösning 

för både kundkommunikation och intern 

kommunikation – med text och tal – i en och 

samma app. 

Artificiell Intelligens (AI) skulle därtill ge 

personal i småföretaget företagsanpassade 

svarsförslag när de hanterar kundfrågor – för 

att spara tid. 

AI-utvecklingen nådde en automatiserings-

grad på ca 10-20% för småföretag, vilket 

bedöms vara för lågt för att erhålla ett för 

kunderna avgörande värde av vår AI-lösning.  

Arbetet med att öka automatiseringsgraden, 

få in mer data samt lära upp vår AI-lösning 

fortlöper, om än i långsammare takt än 

tidigare. 

Resursbrist gjorde därtill att funktioner för 

internkommunikation, samt för 

samtalshantering – i de nya apparna - fick 

prioriteras ner. Bolagets gamla appar – som 

används för att ringa samtal – har därför 

hållits vid liv, i väntan på att de nya apparna 

ska bli fullödiga på området. 

De nya tjänsterna har trots bristerna tagits 

emot väl av kunderna. 

 

Verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret har de nya SaaS-

tjänsterna har givits mindre fokus – både vad 

gäller marknadsföring och produktutveckling.  

Ledningen har istället prioriterat 

kundrapporterade problem – vilka var 

eftersatta under åren då de nya SaaS-

tjänsterna utvecklades. 

Därtill har ledningen bedömt att fokus på 

verksamhetsområdet med virtuella 

telefonnummer –som behandlats 

styvmoderlig under några år - är det som har 

störst chans att på kort sikt ge bolaget en 

fast bas för tillväxt, givet de begränsade 

resurserna. 

Vid verksamhetsårets slut använde 2 303 

företag i över 175 länder Sonetels nya 

kommunikationslösning för hemsida och 

sociala medier.  

Detta är 37% fler än vid verksamhetsårets 

början. 

 

 

Ledningens avsikt är att öka fokus på de nya 

SaaS-tjänsterna så fort tillväxtåtgärderna 

kring affärsområdet virtuella telefonnummer 

ger bolaget en solid ekonomisk grund.  

 

Kundnöjdhet 

Bolagets kundbetyg på Trustpilot ökade 

under året från 4,6 till 4,7. Över 2,000 

personer har hittills lämnat ett omdöme. 
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VERKSAMHETEN UNDER HALVÅRET 

JANUARI-JUNI 2021 

Koncernens försäljning under halvåret 

uppgick till 10,7 MSEK vilket kan jämföras 

med 13,8 MSEK samma period föregående år. 

Minskningen berodde primärt på följande 

faktorer: 

• Drygt en tredjedel av minskningen 

berodde på en minskning i antalet 

Premiumabonnemang samt en 

minskad samtalsvolym. 

• Ca en tredjedel av minskningen 

berodde på en försvagad krona i 

förhållande till USD och EUR. 

• Ca 29% av minskningen berodde på 

en minskad snittintäkt per 

telefonnummerabonnemang, till följd 

av en prissänkning i början av 2020. 

 

 

Koncernen redovisade under perioden en 

förlust på -0,9 MSEK före skatt vilket kan 

jämföras med -1,0 MSEK föregående år. 

Denna resultatförbättring, trots minskad 

omsättning, har möjliggjorts genom bl.a. 

följande sänkta kostnader; 

• Marknadsföringskostnaderna 

minskade från 1,5 MSEK till 1,1 MSEK.  

• Personalkostnaderna i Indien för 

kundtjänst och systemunderhåll 

minskade från 1,5 MSEK till 1,0 MSEK. 

• Lön till företagsledare halverades från 

0,5 MSEK till 0,25 MSEK. 

 

Kundanskaffning 

Kundanskaffningskostnaden (CAC) har 

minskat kraftigt tack vare effektivare 

annonsering samt minskad kundtjänst. 

 

Under halvåret tillkom 7 106 nya betalande 

kunder, vilket är +9% fler än under samma 

period föregående år. 

 

Satsningar för tillväxt 

Under perioden januari till juni genomfördes 

följande satsningar för ökad tillväxt; 

• Adyen betalplattform. Bolaget 

integrerade med betalplattformen 

Adyen, för att möjliggöra 

kundbetalningar via nya betalmetoder 

Bolaget började acceptera Google 

Pay som en första ny betalfunktion 

via Adyen. 
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• Zapier. Bolaget integrerade sin SaaS-

tjänst med Zapier – en tjänst som gör 

det möjligt att knyta ihop vitt skilda 

system – utan kodning – i syfte att 

möjliggöra automatisering i företag. 

• Utökat språkstöd i appar. Företagets 

mobila appar översattes till 7 nya 

språk. 

• ShareaSale. Bolaget integrerade med 

Affiliate-plattformen ShareaSale som 

har ca 600,000 aktiva affiliates, vilka 

marknadsför tjänster och produkter – 

såsom Sonetels – för att få provision. 

• SIP-trunking. Bolaget har sedan 

många år haft ett flertal call centers 

och kundtjänstorganisationer i större 

företag som kunder. Bolaget 

produktifierar nu erbjudandet 

gentemot den här målgruppen, och 

implementerar en ny pris och 

supportstruktur.  Erbjudandet 

presenteras på den nya webbsidan 

sip-trunking.sonetel.com vilket 

möjliggör mer riktad marknadsföring 

och sälj gentemot segmentet. 

 

Investeringar 

Under perioden investerades ca 2,2 MSEK i 

vidareutveckling av SaaS-plattformen, vilket 

kan jämföras med ca 8,5 MSEK samma period 

föregående år. 

Avskrivningarna under perioden uppgick till 

ca 3,6 MSEK. 

 

 

Påverkan på resultat av interndebitering 

Effekten på resultatet av valutakurs-

förändringar på skuld mellan moder och 

dotterbolag under perioden jan-jun 2021 var  

-0,4 MSEK vilket kan jämföras med +0,6 

MSEK för samma period föregående år. 

Detta innebär att resultatet före skatt – 

exklusive valutakursförändring för perioden 

jan-jun 2021 var -0,5 MSEK vilket kan 

jämföras med -1,6 MSEK året innan. 
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TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE * Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 

Aktiva företag under månaden 16 128 15 790 15 975 15 998 16 274 16 014 

Aktiva användare under månaden 25 663 24 986 25 109 25 049 25 273 24 976 

Aktiva företag senaste 3 månader ** 20 701 20 507 19 578 19 571 19 759 19 551 

Aktiva användare senaste 3 månader ** 31 039 30 639 29 491 29 236 29 341 29 096 

 

* Se avsnittet ”Definitioner” 

** Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna

Excellent customer service and works great 

This is the second time I've actually bought a number 

through Sonetel. Many years ago I had a good 

experience with the company, and so I decided to go 

with them again. The number I purchased this time 

required offline ordering, and so I had to 

communicate with Sonetel's customer service 

department. The representative assigned to me 

helped me every step of the way and made the 

application process straightforward and very easy. 

I'm very impressed with Sonetel's excellent and 

always timely customer service. The number I've 

purchased works perfectly; I'm really very happy all 

round. I've found Sonetel honest and trustworthy and 

can recommend them. 
 

Julia Ashworth 

Customer in Canada 
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USA är den största 

marknaden för Sonetels 

SaaS-tjänster 
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VERKSAMHETEN EFTER PERIODEN  

SaaS-verksamheten med virtuella nummer 

Telefoniverksamheten uppvisade fortsatt 

stadig tillväxt i antal abonnemang. Under 

perioden juli-augusti ökade antalet 

abonnemang i snitt med +0,9% per månad. 

 

Snittintäkten per telefonnummerabonnemang 

har dock sjunkit till följd av en prissänkning 

mars 2020. 

Detta innebär att det månatliga värdet av 

samtliga abonnemang (MRR) påverkats 

negativt. Denna effekt mattas dock av över 

tid. 

Under perioden maj till augusti var 

minskningen i MRR närmast obefintlig ( -0,1% 

per månad i snitt). 

 

Satsningar för tillväxt 

Under perioden juli till augusti har följande 

satsningar för ökad tillväxt genomförts. 

• Språkstöd. AI-funktionen med 

svarsförslag till personal i kundtjänst i 

små företag utökades med 16 språk. 

• Alipay. Bolaget började acceptera 

Alipay betalningar via Adyen, vilket 

möjliggör för kunder i Kina att köpa 

bolagets tjänster. 

• API. Bolaget lanserade en separat 

webbplats developer.sonetel.com för 

utvecklare, med delar av företagets 

API (gränssnitt för integration). Detta 

möjliggör riktad marknadsföring mot 

en ny målgrupp. 

• Intra-EU. Stöd har lagts till för att 

nyttja lägre samtalspriser för samtal 

inom EU. Detta reducerar kostnaden 

för kund och Sonetel med upp till 95% 

och ökar därmed bolagets 

konkurrenskraft.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN JUNI 2020 – DECEMBER 

2020 

Inga väsentliga händelser har inträffat under 

perioden. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN JANUARI-JUNI 2021 

Inga väsentliga händelser har inträffat under 

perioden. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER 

PERIODEN 

Inga väsentliga händelser har inträffat under 

perioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

företag i 175 länder har 

installerat Sonetels nya 

chattfunktion på hemsidan. 2413 
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Nyckeltal 
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Övrigt 
 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Sonetel AB (publ) tillämpar ett brutet 

räkenskapsår.  Årsredovisningar upprättas i 

enlighet med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 

2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).  

Koncernen består av moderbolaget Sonetel 

AB (publ) och dotterbolagen The Global 

Entrepreneur AB (vilande) och Sonetel 

Services pvt Ltd, Indien.  

Redovisningsprinciper som tillämpats för 

moderbolaget överensstämmer, om inget 

annat anges nedan, med de 

redovisningsprinciper som användes vid 

upprättandet av den senaste 

årsredovisningen. 

 

 

VÄSENTLIGA RISKER OCH 

OSÄKERHETSFAKTORER 

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat 

för risker och osäkerhetsfaktorer. Information 

om risker och osäkerhetsfaktorer finns 

utförligt beskrivet i Bolagsbeskrivningen som 

finns tillgänglig för nedladdning på 

www.sonetel.com/sv/investerare/ 

 

 

AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER 

Aktien är noterad på First North Growth 

Market vid Nasdaq Stockholm (SONE, ISIN 

kod: SE0009580517, 

LEI:549300FQP3866QXORK43).  

Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2021 till 

1 106 191 kr fördelat på 4 424 762 aktier med 

ett kvotvärde om 0,25 kr. 

Sonetels årsstämma har därtill den 17 

december 2020 fattat beslut om utgivande 

av 132 700 personaloptioner (med 

teckningsoptioner som säkringsarrange-

mang) för personalen i Indien som medför 

rätt att teckna högst 132 700 aktier mellan 1 

januari 2024 och 29 februari 2024 till 

teckningskurs 5,01 kr/aktie. 

Utspädning vid fullteckning motsvarar ca tre 

(3) procent. 

Information om optionsprogrammen finns 

tillgängligt för nedladdning på 

www.sonetel.com/sv/investerare/ 

Sonetels årsstämma har därtill den 17 

december 2020 enhälligt beslutat att 

bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera 

tillfällen under tiden fram till nästkommande 

årsstämma, med eller utan avvikelse från 

aktieägarnas företrädesrätt, besluta om 

nyemission av aktier i Bolaget motsvarande 

högst tio (10) procent av det totala antalet 

utestående aktier vid tidpunkten för 

årsstämman.  

 

Sammanställning 

Befintliga aktier 4 424 762 

Personaloptioner 132 700 

Outnyttjat bemyndigande 442 476 

 

 

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE 

Bolaget har under perioden juli 2020 - juni 

2021 köpt tjänster från dotterbolaget Sonetel 

Services pvt ltd i Indien. 

Bolaget har under perioden erlagt ränta för 

ett lån på 1,5 MSEK som mottogs hösten 2018 

från Swedish General Consulting AB vilket är 

ett bolag som ägs av Henrik Thomé, Sonetels 

VD. Lånet löper med 8% årlig ränta. 

Amortering har under året gjorts med 

25 KSEK. 

 

 

  

http://www.sonetel.com/sv/investerare/
http://www.sonetel.com/sv/investerare/
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KALENDARIUM 

Årsredovisning 2021-11-19 

Bolagsstämma 2021-12-17 

Halvårsrapport 2022-02-25 

 

Denna redogörelse samt tidigare ekonomiska 

rapporter och pressmeddelanden finns på 

bolagets hemsida www.sonetel.com/sv/ 

För ytterligare information kontakta:  

Henrik Thomé, VD, telefon 08-52506011, 

investors@sonetel.com 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer. 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna. 

 

Avlämnande av bokslutskommuniké  

Stockholm den 17 september 2021 

 

Mats Sommarström Henrik Thomé  

Styrelseordförande Verkställande direktör 

 

Daniel Hasselberg Peter Montgomery 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 

 

Om Sonetel AB (publ) 

Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag 

globalt. Bolaget har hittills över 170 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av 

företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för 

handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified 

Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/
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Resultaträkning i koncernen 
 

 

 
JAN-JUN 

2021 

JAN-JUN 

2020 

JUL 2020 

 – JUN 2021 

JUL 2019 

 – JUN 2020 

Rörelsens intäkter      

Nettoomsättning 10 656 447 13 375 208 21 890 145 27 371 868 

Övriga rörelseintäkter 3 143 427 404 546 443 1 053 637 

Summa intäkter 10 659 590 13 802 612 22 436 588 28 425 505 

 
    

Rörelsens kostnader     

Direkta kostnader sålda tjänster  -2 674 868 -3 717 464  -5 396 810 -7 152 339 

Övriga externa kostnader -2 232 266 - 2 853 541 -4 061 949 -7 255 768 

Personalkostnader -2 263 484 -4 285 095 -4 826 466 -9 204 307 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella tillgångar 

-3 319 336 -3 267 206 -6 552 619 -6 104 172 

Övriga rörelsekostnader -444 893 0 0 -299 

Summa rörelsens kostnader -10 934 847 -14 123 306 -20 837 844 -29 716 885 

Rörelseresultat -275 257 -320 694 1 598 744 -1 291 380 
     

Resultat från finansiella investeringar     

Finansiella intäkter -89 521 -110 644 -217 414 -137 442 

Finansiella kostnader -535 081 -541 056 -1 015 859 -848 104 

Resultat efter finansiella poster -899 859 -972 394 365 471 -2 276 926 
 

 
 

 
 

Skatt på årets resultat/Uppskjuten 

skatt * 

-6 825 988 -159 162 -7 158 080 436 537 

Periodens resultat -7 725 847 -1 131 556 -6 792 609 -1 840 389 

Hänförligt till:     

Moderföretagets aktieägare -7 726 409 -1 131 918 -6 793 282 -1 841 680 

Innehav utan bestämmande inflytande 562 362 673 1 291 
 

 
   

Genomsnittligt antal aktier 4 424 762 4 424 762 4 424 762 4 253 805 

Resultat per aktie, före utspädning -1.75 -0,26 -1.54 -0,43 

Resultat per aktie, efter utspädning -1.75 -0,26 -1.54 -0,43 

 
 

 

 

* Uppskjuten skatt baseras på skattesatsen 20,6% med hänsyn till regeringens beslut den 13 juni 2018 att sänka bolagsskatten 

för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Huvuddelen av underskottet förväntas nyttjas först efter 

det att skatten sänkts. Styrelsen bedömer att bolaget inte längre uppfyller de krav som ställs för att redovisa uppskjuten 

skattefordran och väljer därför att lösa upp fordran i dess helhet. 
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Balansräkning i koncernen 
 

 

 

2021-06-30 2020-06-30 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 

39 196 356 42 080 481 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och 

liknande rättigheter 

179 686 228 525 

Materiella anläggningstillgångar   

Inventarier, verktyg och installationer 47 410 92 326 

Finansiella anläggningstillgångar   

Uppskjuten skattefordran 1 045 028 8 067 826 

Andra långfristiga fordringar 16 826 40 719 

Summa anläggningstillgångar 40 485 306 50 509 877 

 

  

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Övriga fordringar 505 009 834 130 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 515 397 929 667 

Likvida medel 281 802 293 709 

Summa omsättningstillgångar 1 302 208 2 057 506 

Summa tillgångar 41 787 514 52 567 383 
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Balansräkning fortsättning 2021-06-30 2020-06-30 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital    

Aktiekapital 1 106 191 1 106 191 

Övrigt tillskjutet kapital 50 906 139 50 949 812 

Annat eget kapital inklusive årets resultat -28 940 287 -21 521 832 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets 

aktieägare 

23 072 043 30 534 171 

   

Innehav utan bestämmande inflytande 8 174 8 127 

Summa Eget kapital 23 080 217 30 542 298 

 
  

Avsättningar   

Övriga avsättningar 384 237 795 790 

Summa avsättningar 384 237 795 790 

 
  

Långfristiga skulder   

Erhållna lån   4 549 620  3 699 026 

Övriga långfristiga skulder 3 800 000 5 808 506 

Summa långfristiga skulder 8 349 620 9 507 532 

 
  

Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 814 962 911 276 

Leverantörsskulder 3 126 019 4 485 403 

Erhållna lån 3 400 156 2 363 013 

Skatteskulder 16 129 297 194 

Övriga kostfristiga skulder 993 441 1 686 850 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 622 733 1 978 027 

Kortfristiga skulder  9 973 440 11 721 763 

 
  

Summa skulder och eget kapital 41 787 514 52 567 383 

 
  

Soliditet 55% 58% 
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Förändring i eget kapital i koncernen 
 

 

 

  

Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl 

årets 

resultat 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande Summa 

            

Ingående eget kapital 

2019-07-01 

1 005 628 47 644 983 -18 987 593 7 529 29 670 547 

Nyemission 100 563 3 304 829 - - 3 405 392 

Fondemission - - - - - 

Omräkningsdifferenser - - -692 559 -693 -693 252 

Resultat för perioden - - -1 841 680 1 291 -1 840 389 

Utgående eget kapital 

2020-06-30 

1 106 191 50 949 812 -21 521 832 8 127 30 542 298 

 

 

  

Aktiekapital 

Övrigt 

tillskjutet 

kapital 

Annat eget 

kapital inkl 

årets 

resultat 

Innehav utan 

bestämmande 

inflytande Summa 

            

Ingående eget kapital 

2020-07-01 

1 106 191 50 949 812 -21 521 832 8 127 30 542 298 

Nyemission - -43 673 - - -43 673 

Omräkningsdifferenser - - -625 173 -626 -625 799 

Resultat för perioden - - -6 793 282 673 -6 792 609 

Utgående eget kapital 

2021-06-30 

1 106 191 50 906 139 -28 940 287 8 174 23 080 217 
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Kassaflöde i koncernen 
 

 

 
JAN-JUN 

2021 

JAN-JUN 

2020 

JUL 2020 –  

JUN 2021 

JUL 2019 –  

JUN 2020 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster  -275 257 -320 694 1 598 744 -1 291 380 

Ej likvidpåverkande poster 3 181 552 2 962 361 5 510 097 5 118 763 

Finansnetto -624 602 -651 700 -1 233 273 -985 546 

Betald inkomstskatt -57 102 -175 362 -416 347 -404 553 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

innan förändringar från rörelsekapitalet 

2 224 591 1 814 605 5 459 221 2 437 284 

 
    

Ökning/minskning omsättningstillgångar 24 764 94 198 743 391 429 330 

Ökning/minskning rörelseskulder 10 269 932 553 -2 708 087 2 326 043 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 259 624 2 841 356 3 494 525 5 192 657 
 

    

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella tillgångar -1 946 370 -3 960 289 -3 596 967 -11 194 608 

Investeringar i materiella tillgångar - - - -4 196 

Avyttringar av materiella tillgångar - - 27 398 8 564 

Förändring långfristiga fordringar -406 156 876 23 893 159 930 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 946 776 -3 803 413 -3 545 676 -11 030 310 
 

    

Finansieringsverksamheten     

Nyemission - - -43 673 3 405 392 

Amortering -2 147 455 -52 046 -4 027 207 -1 604 975 

Upptagna lån 1 976 604 211 938 4 206 438 3 608 908 

Förändring rörelseskulder -143 467 4 073 -96 314 -22 920 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -314 318 163 965 39 244 5 386 405 
 

    

Periodens kassaflöde -1 470 -798 092 -11 907 -451 248 

Likvida medel vid periodens början 283 272 1 091 801 293 709 744 957 

Likvida medel vid periodens slut 281 802 293 709 281 802 293 709 
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Resultaträkning i moderbolaget 
 

 

 
JAN-JUN 

2021 

JAN-JUN 

2020 

JUL 2020 

 – JUN 2021 

JUL 2019 

 – JUN 2020 

Rörelsens intäkter     

Nettoomsättning 10 656 447 13 375 208 21 890 145 27 371 868 

Övriga rörelseintäkter - - 671 930 533 973 

Summa intäkter 10 656 447 13 375 208 22 562 075 27 905 841 

 
    

Rörelsens kostnader     

Direkta kostnader sålda tjänster -2 674 868 - 3 717 464 -5 396 810 -7 152 339 

Övriga externa kostnader -3 926 667 -6 372 333 -7 669 274 -15 205 748 

Personalkostnader -820 855 -570 148 -1 717 336 - 1 508 943 

Avskrivningar av materiella och 

immateriella tillgångar 

-3 696 118 -3 564 982 -7 284 331 -6 549 300 

Övriga rörelsekostnader -537 390 -51 283 - -1 205 

Summa rörelsens kostnader -11 655 898 -14 276 210 -22 067 751 -30 417 535 

Rörelseresultat -999 451 -901 002 494 324 -2 511 694 

 
    

Resultat från finansiella investeringar     

Finansiella intäkter -89 521 -110 644 -217 414 -137 442 

Finansiella kostnader -541 385 -541 042 -1 015 859 -848 091 

Resultat efter finansiella poster -1 630 357 -1 552 688 -738 949 -3 497 227 

Uppskjuten skatt * -6 705 508 238 155 -6 880 164 774 472 

Periodens resultat hänförligt till 

moderbolagets aktieägare 

-8 335 865 -1 314 533 -7 619 113 -2 722 755 

     

Antal aktier 4 424 762 4 424 762 4 424 762 4 253 805 

Resultat per aktie, före utspädning -1.88 -0.30 -1.72 -0,64 

Resultat per aktie, efter utspädning  -1.88 -0,30 -1.72 -0,64 

 
* Uppskjuten skatt baseras på skattesatsen 20,6% med hänsyn till regeringens beslut den 13 juni 2018 att sänka bolagsskatten 

för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Huvuddelen av underskottet förväntas nyttjas först efter 

det att skatten sänkts. Styrelsen bedömer att bolaget inte längre uppfyller de krav som ställs för att redovisa uppskjuten 

skattefordran och väljer därför att lösa upp fordran i dess helhet. 

. 
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Balansräkning i moderbolaget 
 

 

 

2021-06-30 2020-06-30 

Tillgångar   

Anläggningstillgångar   

Immateriella anläggningstillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 

liknande arbeten 

43 645 629 46 718 457 

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och 

liknande rättigheter 

179 686 228 525 

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag 6 065 788 6 065 788 

Uppskjuten skattefordran  6 880 164 

Andra långfristiga fordringar - - 

Summa anläggningstillgångar 49 891 103 59 892 934 

 

  

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   

Övriga fordringar 14 809 83 842 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 510 872 928 973 

Likvida medel 211 892 104 602 

Summa omsättningstillgångar 737 573 1 117 417 

   

Summa tillgångar 50 628 676 61 010 351 
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Balansräkning i moderbolaget fortsättning 2021-06-30 2020-06-30 

Eget kapital och skulder   

Eget kapital    

Aktiekapital 1 106 191 1 106 191 

Fond för utvecklingsutgifter 42 240 903 40 866 263 

Uppskrivningsfond 5 647 524 5 647 524 

Balanserad vinst eller förlust -67 820 797 -63 723 402 

Överkursfond 50 906 139 50 949 812 

Periodens resultat -7 619 113 -2 722 755 

Summa Eget kapital 24 460 847 32 123 633 

 

  

Långfristiga skulder   

Erhållna lån 4 549 620 3 699 026 

Skulder till koncernföretag - - 

Övriga långfristiga skulder 3 800 000 5 808 506 

Summa långfristiga skulder 8 349 620 9 507 532 

 

  

Kortfristiga skulder   

Checkräkningskredit 814 962 911 276 

Leverantörsskulder 2 950 811 4 368 735 

Erhållna lån 3 400 156 2 363 013 

Skulder till koncernföretag 8 209 948 8 290 792 

Skatteskulder - - 

Övriga kostfristiga skulder 877 016 1 509 990 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 565 316 1 935 380 

Kortfristiga skulder  17 818 209 19 379 186 

 
  

Summa skulder och eget kapital 50 628 676 61 010 351 

 
  

Soliditet 48% 53% 
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Förändring eget kapital i moderbolaget 
 

 

 

  

Aktiekapital 

Fond för 

utvecklingsutgifter 

Uppskriv- 

ningsfond 

Överkurs- 

fond 

Balanserat 

resultat Summa 

              

Ingående eget 

kapital 2019-07-01 

1 005 628 33 210 189 5 647 524 47 644 983 -56 067 328 31 440 996 

Nyemission  100 563 - - 3 304 829 - 3 405 392 

Fondemission - - - - - - 

Fond för 

utvecklingsutgifter 

- 7 656 074 - - -7 656 074 - 

Resultat för perioden - - - - - 2 722 755 -2 722 755 

Utgående eget 

kapital  

2020-06-30 

1 106 191 40 866 263 5 647 524 50 949 812 -66 446 157 32 123 633 

 

 

  

Aktiekapital 

Fond för 

utvecklingsutgifter 

Uppskriv- 

ningsfond 

Överkurs- 

fond 

Balanserat 

resultat Summa 

              

Ingående eget 

kapital 2020-07-01 

1 106 191 40 866 263 5 647 524 50 949 812 -66 446 157 32 123 633 

Nyemission  -  - - -43 673 - -43 673 

Fond för 

utvecklingsutgifter 

- 1 374 640 - - -1 374 640 - 

Resultat för 

perioden 

- - - - -7 619 113 -7 619 113 

Utgående eget 

kapital  

2021-06-30 

1 106 191 42 240 903 5 647 524 50 906 139 -75 439 910 24 460 847 
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Kassaflöde i moderbolaget 
 

 

 
JAN-JUN 

2021 

JAN-JUN 

2020 

JUL 2020–  

JUN 2021 

JUL 2019 –  

JUN 2020 

Den löpande verksamheten     

Rörelseresultat före finansiella poster  -999 451 -901 002 494 324 -2 511 694 

Ej likvidpåverkande poster 3 696 118 3 564 982 7 284 331 6 015 326 

Finansnetto -630 906 -651 686 -1 233 273 -985 533 

Betald inkomstskatt 1 854 -1 855 - -6 772 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 

innan förändringar från rörelsekapitalet 

2 067 615 2 010 439 6 545 382  2 511 327 

 
    

Ökning/minskning omsättningstillgångar 93 949 26 451 487 134 308 438 

Ökning/minskning rörelseskulder 494 303 1 814 307 -2 801 806 3 866 725 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  2 655 867 3 851 197 4 230 710 6 686 490 
 

    

Investeringsverksamheten     

Investeringar i immateriella tillgångar -2 244 565 - 4 492 477 -4 162 664 -12 305 420 

Förvärv av finansiella tillgångar - 4 900 - 4 900 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 244 565 -4 487 577 -4 162 664 -12 300 520 
 

    

Finansieringsverksamheten     

Nyemissioner - - -43 673 3 405 392 

Amortering -2 147 456 -2 836 117 -4 027 207  -1 604 975 

Upptagna lån 1 976 604 2 996 008 4 206 438 3 608 908 

Förändring rörelseskulder -143 466 4 072 -96 314 -22 920 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -314 318 163 963 39 244 5 386 405 
 

    

Periodens kassaflöde 96 984 -472 417 107 290 -227 625 

Likvida medel vid periodens början 114 908 577 019 104 602 332 227 

Likvida medel vid periodens slut 211 892 104 602 211 892 104 602 
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Definitioner 
 

 

 

AI – artificiell intelligens, machine learning. 

Funktioner utförda av datorer som normalt 

kräver mänsklig intelligens. Avseende 

Sonetels programvara innebär detta en 

uppbyggnad av funktioner som gradvis 

automatiserar kundinteraktioner. 

Affiliates – Företag och privatpersoner som 

mottar provision om de marknadsför 

Sonetels tjänster till tredje part som därefter 

blir betalande kund. 

Aktiva företag – Betalande kunder som under 

den gångna perioden aktivt använt tjänsten 

eller haft ett abonnemang under perioden 

och som vid periodens utgång bibehållit ett 

positivt saldo på sitt förbetalda Sonetelkonto. 

Aktiva användare – Anställda inom Aktiva 

företag som är anslutna med egna 

inloggningsuppgifter till Sonetels SAAS-

tjänst. 

API – Application programming interface, 

eller applikationsprogrammeringsgränssnitt. 

Ett API tillgängliggör en applikations 

funktioner på ett sätt som gör att andra 

applikationer kan integrera och nyttja dessa. 

Exempel är när en app använder Facebooks 

API för låta användare logga in med sin 

Facebookidentitet. 

CAC – Customer Acquisition Cost. 

Kundanskaffningskostnad. 

EBIT (rörelseresultat) - Nettoomsättning 

minus rörelsens kostnader.   

EBIT-marginal (rörelsemarginal) - EBIT 

(rörelseresultat) i förhållande till 

nettoomsättningen. 

Finansnetto - Netto av finansiella intäkter 

och finansiella kostnader. 

Freemium – en gratis bastjänst som mot 

ersättning kan uppgraderas för att få tillgång 

till ytterligare tjänster. 

Historiskt betalande kunder - Kunder som 

erlagt ersättning till Sonetel någon gång 

sedan 2010. En majoritet av dessa kunder är 

inte längre aktiva kunder även om de har 

kvar sitt Sonetelkonto. 

MRR – Monthly Recurring Revenue. Det 

månatliga värdet av aktiva kundabonnemang. 

Det inkluderar förnyelsevärdet av 

månadsabonnemang samt 1/12 av 

årsabonnemang samt 1/36 av 3-

årsabonnemang. 

Premium – En tilläggstjänst som Sonetel 

erbjuder kunderna. 

Resultat efter skatt – För del av räkenskapsår 

beräknas denna med en schablonskattesats 

om 20,6%. 

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal 

aktie - Resultat efter skatt i förhållande till 

genomsnittligt antal utestående aktier efter 

utspädning.    

ROI – Return on Investment. Antalet månader 

det tar innan intäkterna från en ny kund 

betalat av kundanskaffningskostnaden 

(CAC). 

SaasS– Software as a service, en typ av 

molntjänst där mjukvaran levereras som 

tjänst över Internet, som t.ex. Salesforce, 

Citrix, Google apps, Office 365 eller Spotify.  

Soliditet - Eget kapital i förhållande till 

summa tillgångar.   

Virtuella nummer – Lokala telefonnummer 

som inte är anslutna till en fysisk 

telefonledning eller till ett SIM-kort. 

Inkommande samtal kopplas över Internet 

och kan vidarekopplas till valfri destination 

globalt. 
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