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Vårt mål är att leverera en komplett och öppen 
plattform för att hantera risk-, säkerhets- och 
krisprocesser för våra kunders medarbetare.

Allt fler företag och organisationer använder 
Safeture för att rädda liv, förebygga skador, uppfylla 
sitt personalansvar och öka sin motståndskraft mot 
oförutsedda händelser.

Idag finns vår plattform hos fler än 3 600 företag 
över hela världen för att hantera säkerheten för 
anställda, oavsett var de befinner sig.

Safeture har en heltäckande organisation för 
utveckling, försäljning, implementation och support 
vilket skapar ett erbjudande med effektiva och 
värdeskapande säkerhetslösningar för våra kunder.

Huvudkontoret ligger i Lund och utöver detta 
har vi kontor i Sverige, Storbritannien, Tyskland, 
Nederländerna, Brasilien och Malaysia.

Safeture är listat på Nasdaq First North Growth 
Market i Stockholm.

DETTA ÄR SAFETURE
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VÅR PRODUKT

Safetures plattform

Med en komplett tjänst som innehåller kommunikation, 
information och positionering, hjälper Safeture företag och 
organisationer att ta ansvar för sina anställda. 

Huvudfunktionerna i plattformen är bland andra en 
mobil app, en webbportal, API (Application Interface) 
för att integrera med andra system, 24/7 global 
säkerhetsinformation i realtid, medicinsk information, 
masskommunikation, e-learning och förintegrerade 
system för resebokningsdata.
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Vår plattform står på tre grundläggande fundament 
som tillsammans formar ett unikt erbjudande. 

Kommunikation
Säkerställer att det går snabbt och enkelt att nå alla anställda. En och 
en, gruppvis eller kanske en hel arbetsplats. Mottagaren kan omedelbart 
återkoppla och meddela om allt är bra eller om det finns något behov av 
hjälp eller stöd.

Information
Genom plattformen får alla användare snabb och relevant information 
när något händer liksom råd om hur man bör agera, baserat var 
man är. Informationen kan anpassas efter kundens specifika behov. 
Säkerhetsinformation om mer än 230 länder och regioner samt eventuella 
förändringar i reseplaneringen, finns också enkelt tillgängligt i mobilen.

Positionering
Med omedelbar positionering är det möjligt att snabbt lokalisera var alla 
anställda befinner sig och om de är utsatta för någon form av risk. Det 
innebär att det är lätt att kontakta rätt personer. Positioneringen skapar 
därigenom trygghet för både anställda och arbetsgivare.
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SAFETURE I SIFFROR
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8 LÄNDER

37 ANSTÄLLDA

>3 600 KUNDFÖRETAG

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommande Rapporter
• Delårsrapport andra kvartalet 2021 2021-07-20

• Delårsrapport tredje kvartalet 2021 2021-10-20

• Bokslutskommuniké  2022-02-17

Årsstämma och årsredovisningens 
tillgänglighet
Poströstningsstämma kommer att hållas den 20 maj 2021. 
Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för 
nedladdning på Bolagets hemsida (www.safeture.com) från 
och med den 29 april 2021.

Certified Advisor
Erik Penser Bank
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ÅRET I SIFFROR

Återkommande intäkter för året uppgick till 19,3 (15,0) MSEK vilket 
motsvarar en ökning på 29% jämfört med föregående år samt 90% av 
bolagets omsättning.

Den totala nettoomsättningen för året uppgick för koncernen till 21,5 (17,9) 
MSEK. Koncernens nettoomsättning för 2019 är justerad med 5,0 MSEK för 
att reflektera avyttringen av fd dotterbolaget Travelogix. 

Rörelseresultatet för året uppgick för koncernen till -25,2 (-17,2) MSEK. 

Resultatet för året uppgick för koncernen till –25,5 (-14,8) MSEK. 

Likvida medel uppgick för koncernen till 1,3 (6,4) MSEK vid årets utgång. I 
januari 2021 genomfördes en nyemission och bolaget tillfördes 38,6 MSEK.

Resultatet per aktie på koncernnivå uppgick till -1,05 (-0,64) innan 
utspädning och -0,96 (-0,58) efter utspädning. 
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HÄNDELSER I KORTHET UNDER 2020

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Under året har styrelsen för Safeture genomgått 
förändringar. Grundaren och tidigare styreseordförande 
Lars Lidgren valde att kliva av sitt styrelseuppdrag i början 
av året. I januari höll Safeture en extra bolagsstämma där 
Christian Lindgren och Pontus Kristiansson valdes in som 
ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna Sven Holmgren 
och Lisa Berg Rydsbo ställde inte upp för omval i samband 
med den ordinarie bolagsstämman.

• I februari meddelade Safeture att företaget tagit fram en 
tjänst som hjälper arbetsgivare att få information om vilka 
anställda som befinner sig i riskområden för coronasmitta.  

• Safeture lanserade i maj openupforbusiness.com, ett 
interaktivt verktyg  för att hjälpa besökare att se vilka 
COVID-19 begränsningar som gäller för specifika länder, 
för att kunna planera sin nästa affärs- eller familjeresa.

• I maj beslöt styrelsen med stöd av bemyndigandet från 
årsstämman att genomföra en nyemission om 23,2 MSEK 
med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. 
Emissionen övertecknades till 101 % och Safeture tillfördes 
nytt kapital i slutet av juni.

• Under året lanserade ett antal nya funtioner i plattformen. 
Som exempel kan nämnas den nya Facility lösningen 
som möjliggör för Safetures kunder att få överblick och 
notifieringar av alla incidenter som inträffar i närheten av 
kundens kontor, fabriker, lager etc. 

• Under året har Safeture fortsatt att stärka sin 
säljorganisation med ett flertal rekryteringar både i 
Sverige men också i Storbritannien, Nederländerna och 
Tyskland.

• Trots ett år inramat av pandemins effekter har Safeture 
skrivit avtal med ett stort antal nya kunder såsom Swedfund, 
Formula E, Imperial Tobacco, International Paper och 
Rabobank. De två största ordrarna under 2020 kom från 
tyska Siemens, en order som var värd 767 KEUR, samt från 
försäkringsjätten Chubb som utökade samarbetet med 
Safeture, en utökning värd 2 MUSD.

• Under året som gått har Safeture även skrivit avtal med ett 
antal större samarbetspartners. Amerikanska Exlog Global 
Inc inom risk- och krishantering samt brittiska Special 
Projects and Services Limited som specialiserat sig på 
säkerhet- och riskhantering är två exempel på partnerskap 
som under året levererat ordrar till ett sammanlagt värde 
på 784 KEUR.

• I januari genomförde Safeture en riktad nyemission om 38,6 
MSEK till tre nya investerare, amerikanska institutionella 
investeraren Topline Capital Partners LP, Dragfast AB och 
Ninalpha AB. 

• I mars annonserade valberedningskommittén för Safeture 
sitt förslag till styrelsekandidater inför bolagsstämman i maj. 
Valberedningskommittén föreslår en utökning av styrelsen 
till sex medlemmar. Flemming Breinholt nomineras till ny 
styrelseordförande och Elisabeth Brevenson till ny ledamot 
av styrelsen. Nuvarande styrelseledamoten Adam Schatz 
har avböjt omval.
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Stadig tillväxt  
och ökad synlighet  

under ett  
utmanande år 

VD-ORD

Trots utmaningarna under året har Safeture 
framgångsrikt lyckats navigera och ta ny mark 
2020. Ompositioneringen med en ny SaaS-strategi 
börjar sätta sig och vi har framgångsrikt utnyttjat 
de möjligheter vår kunskap och teknik erbjuder för 
ökad synlighet och försäljning. Vår Corona Exposure 
Tracker uppmärksammades globalt och vi ser att 
ett mer digitalt och mobilt arbetsliv kommer att 
generera ytterligare möjligheter på sikt.

Under 2019 kommunicerade vi en ny Software as a 
Service (SaaS) strategi med en affärsmodell baserad 
på återkommande intäkter och ett växande antal 
användare. Positionsförflyttningen i riktning att inkludera 
säkerheten för alla våra kunders anställda var synnerligen 
vältajmad. Vår plattform består av tre huvudområden; 
kommunikation, information och lokalisering. Just vår 
”information” var avgörande för att vi, före många andra, 
fick signaler om att utbrottet av Covid-19 i Kina var på 
väg att bli en pandemi och att det skulle få mycket stora 
konsekvenser. 

När de första Covid-19 fallen dök upp i Europa gick vi in i 
”stabsläge”. Med utgångspunkt för vår plattform lyckades 
vi kombinera data från tusentals medarbetare hos våra 
kunder och utveckla världens första Corona Exposure 
Tracker. På så sätt fick våra kunder ett underlag i realtid 
för att fatta tuffa beslut som stänga ner kontor och 
fabriker, avbryta och ställa in resor och införa karantän. 
Resultatet blev ett globalt avtryck och hundratals nya 
testpiloter till vår tjänst över hela världen. 
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Arbetet med att bistå våra kunder fortsatte under våren och vi 
lanserade även www.openupforbusiness.com, en interaktiv karta 
som samlar all världens coronainformation och restriktions- och 
karantänregler med mera. 

Dessa initiativ visade på kraften i vår teknik och 
positionsförflyttning. 

Fokuserat säljarbete ger resultat

Den ursprungliga planen för 2020 var egentligen att ”rigga 
skeppet” avseende organisation, produkterbjudande och 
struktur för tillväxt för att sedan kunna växla upp under 2021. 
Under året har vi gjort förstärkningar i vår försäljnings- och 
marknadsorganisation för att bearbeta våra prioriterade 
marknader. 

Antalet affärer har ökat under året, som ett direkt resultat av 
vårt europeiska säljteam men även via våra många väletablerade 
partners. Bland nya kunder under året kan nämnas tyska 
Siemens med vilka vi tecknade vårt hittills största avtal och det 
ledande amerikanska förpackningsbolaget International Paper. 
Tillsammans med partners som SPS och Forth Global fick vi nya 
affärer i Storbrittanien och genombrott i Nederländerna. 

Dessutom tecknade vi ett flertal avtal med nya partners, både 
säljpartners och teknikpartners. Säljpartners är viktiga för att 
bredda vår synlighet och teknikpartners är viktiga för att fördjupa 
relationen med våra kunder och bredda vårt erbjudande. 

Stadig tillväxt i underliggande affär

Under året ökade Safeture sin ARR med 37 % till 24 Mkr I slutet av 
2020 och de återkommande intäkterna  står nu för 90 % av vår 
totala omsättning . Vår kundbas fortsatte att växa kraftigt under 
året och idag har vi cirka 3 600 direkta eller indirekta kunder. Vi 
befarade ett visst kundtapp (churn) p g a Covid-19 men det blev 
betydligt lägre än befarat och landade på 2 % på årsbasis. 

För att förtydliga vår rapportering till de finansiella marknaderna 
och vår SaaS-strategi kommer vi att ta rapportera nya nyckeltal 
med fokus på kontrakterade och återkommande intäkter. 
De nyckeltal vi presenterar i denna årsredovisning ger våra 
aktieägare, både befintliga och blivande aktieägare, ökad 
förståelse och transparens. 

Trots ett negativt resultat för 2020, som framförallt beror på 
expansionen av verksamheten, så har vi en stark finansiell 
position. Vi ser att det finns intresse för Safeture och i januari 2021 
tillfördes bolaget 38,6 Mkr i en riktad nyemission. Det innebär att 
vi nu har ytterligare expansionskapital och med en bredare och 
mer internationell ägarbild hoppas vi kunna förstärka bilden av 
Safeture som en spännande investering i det nya normala. 

Nya förutsättningar ger nya möjligheter

Framöver är vi övertygade om att makrotrender för säkerhet, 
medarbetarskydd (duty of care) och digitalisering kommer att 
driva efterfrågan på våra tjänster. I en nyligen publicerad rapport 
från Gartner, Top Strategic Tech Trends for 2021, presenteras tre 
övergripande trender som varje företag behöver fundera lite 
extra över:

1. People centricity: de anställda är i fokus och det är ännu 
tydligare att de anställda är företagens viktigaste resurs.

2. Location independence: flexibilitet i var arbetet utförs 
blev extra tydligt i pandemin och även efter kommer 
företag att behöva anpassa sig till detta.

3. Resilient delivery: anpassningsförmåga och att hantera 
det ”oväntade” kommer att vara kritiskt för företag. Att 
kunna förstå risker är en del av detta.

Samtliga trender talar till Safetures fördel och på sikt för en 
helt ny syn på företagens arbetsgivaransvar. De skyldigheter 
som varje ansvarstagande företag behöver ta för att skydda 
sina medarbetare ställer krav på en plattform som kan hantera 
risker och processer när det oväntande och oförutsägbara 
inträffar. Safeture fungerar som navet för ett företags risk- och 
krishantering.

2021 och framåt

Tittar vi framåt så ser vi en avmattning i effekterna av Covid-19 
under 2021. I takt med att vaccinationsprogrammen börjar bita 
så ökar investeringsviljan i marknaden. Det öppnar upp både 
för kortare ledtider i vårt säljarbete och för fler affärer. Europa 
är för närvarande vår största marknad och står för en tredjdel 
av omsättningen men tendensen är att andra marknader växer 
snabbare. Safetures fokus på att etablera fler säljkanaler, bland 
annat genom fler partners, kommer att utvecklas under året. 

Genom att vara snabba på att ställa om vår verksamhet 
under 2020 har vi en bättre och starkare position. Pandemin 
har ökat hastigheten i företagens digitalisering och i grunden 
förändrat synen på deras ansvar för sina medarbetare. Det ska 
bli spännande att se hur arbetslivet kommer att utvecklas de 
närmaste åren. De företag som är i framkant kommer att kunna 
stå sig väl i konkurrensen om talanger. I detta kommer Safeture 
att vara de attraktiva arbetsgivarnas bästa partner. 

Magnus Hultman
VD på Safeture AB
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VÅR HISTORIA

VÅRT ERBJUDANDE

Bolaget grundades 2009 av Lars Lidgren, professor i medicin efter personliga erfarenheter kring behovet av 
korrekt information i rätt tid. I början av 2000-talet bevittnade han tre dramatiska händelser: SARS-epidemin 
2003 i Kina, tsunamin 2004 i Thailand och terroristattacken i Mumbai 2008. 

Katastroferna var mycket olika. Den första var en medicinsk hälsofråga, den andra en naturkatastrof och den 
tredje en terroristattack. Lidgren såg dock en gemensam nämnare: vid varje händelse ökade bristen på tillförlitlig 
och aktuell information risken att bli skadad för människor som befann sig i närheten.

Detta blev starten för den ursprungliga företagsidén bakom Safeture - att säkerställa att resenärer inte blir 
skadade, eller till och med dödade, på grund av brist på snabb och korrekt information. Utifrån detta arbete 
utvecklades plattformen Safeture som idag används av över 3 600 företag över hela världen till att hantera 
säkerhetsprocesserna kring sina anställda, oavsett var de befinner sig.

Under pandemin har sättet vi arbetar på och framför 
allt var vi arbetar, förändrats mycket påtagligt. 
Redan innan 2020 fanns det tre mycket tydliga 
trender inom arbetslivet:

Ökad rörlighet, större digitalisering samt en kraftig 
globalisering. Dessa trender skapar givetvis möjligheter 
för en spännande utveckling av verksamheten men 
också stora utmaningar. Det blir oftast omöjligt att 
svara på frågorna: Var befinner sig dina anställda 
just nu? Hur får du snabbt kontakt med samtliga i din 
organisation? 

Företag och organisationer har ett moraliskt men även 
ett juridiskt ansvar för sina anställda, oavsett var de 
är sig när de arbetar, så kallat ”Duty of Care”. Många 
företag har under pandemin insett att de har svårt att 
klara dessa utmaningar och ta sitt ansvar. De var inte 
förberedda och hade inte skaffat sig verktygen som skulle 
hjälpa dem att lokalisera sin personal och informera 
dem med hjälp av fungerande kommunikation.

Safetures plattform löser organisationers utmaningar 
på ett unikt sätt. Med hjälp av vår öppna plattform 
kan företag trovärdigt hantera sin Duty-of-Care och 
samtidigt ge hela sin verksamhet bättre möjlighet att 
återhämta sig efter en kris. Att snabbt komma igång 
efter ett längre eller kortare stopp, kan vara helt 
avgörande för organisationens framtid.

Fortfarande spenderar de flesta företag betydligt mer 
på att skydda sina byggnader och utrustning än på 
säkerheten för sina anställda. Men när bolagen börjar inse 
hur beroende de är av sitt intellektuella kapital, förstår de 
också behovet av att upprätthålla trygghet för individen. 
Safeture hjälper bolagen att hantera denna förändring 
av tankesätt och omfördelning av säkerhetsbudgetar.

Safeture är den mest kompletta och flexibla plattformen 
på marknaden för företag och organisationer som vill 
ta hand om samtliga anställdas säkerhet, var de än 
befinner sig.
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AFFÄRSMODELL OCH SKALBARHET

FÖRSÄLJNING OCH MARKNAD

Safetures plattform säljs som en SaaS-modell 
(Software as a Service), som innebär att kunden 
betalar en löpande licensavgift per användare och 
år. Vår kostnad är främst kopplad till att utveckla 
och underhålla plattformen, samt att sköta driften av 
tjänsten i molnet. 

Eftersom dessa utgifter i stort är oberoende av volym, 
blir kostnaderna för varje ny användare mycket liten 
vilket ger en stor hävstång i affärer och god marginal 
per såld licens.

2020 innebar en omfattande satsning på främst 
utveckling och försäljning. Flera nya säljare anställdes 
både i Sverige och på andra marknader och nya 
resurser tillfördes utvecklingsavdelningen.

Utöver detta är tjänsten helt global med digital spridning. 
Det betyder att den kan säljas, distribueras och användas 
över hela världen utan någon lokal anpassning. 

Viss språkjustering implementeras ändå för att öka 
attraktionen av plattformen på valda marknader, men 
idag används redan den engelska versionen globalt.

Samarbetet med olika partner fördjupades för att 
tillsammans nå ut på marknaden.
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FORSKNING OCH UTVECKLING

Tack vare vår ledande position och framstående tekniska kunnande vinner vi affärer och imponerar på 
marknaden. Vi upprätthåller ett nära samarbete med våra kunder som gör det möjligt för oss att kontinuerligt 
utveckla våra produkter efter förändrade behov. De nya lösningarna och funktionerna som härrör från detta 
samarbete ökar vår kundnöjdhet och ger oss unika fördelar gentemot våra konkurrenter.

En av de viktiga fördelarna med Safeture-plattformen är att den är helt öppen för integration och anpassningar. 
De flesta andra aktörer på marknaden levererar stängda plattformar som oftast är knutna till leverantörens övriga 
tjänster, som exempelvis medicinsk assistans. Det gör att de varken kan kommunicera med kundens andra system 
eller anpassas för kundens behov. En öppen Safeture-plattform tillåter företagskunder och partners att integrera 
plattformens alla funktioner och innehåll i olika appar eller system.

En annan konkurrensfördel är bolagets egenutvecklade artificiella intelligens (AI) som stöttar vårt analysteam att 
hitta händelser runt om världen på ett effektivt och snabbt sätt.
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SAFETURE OCH PANDEMIN

Safetures kärnverksamhet är att hjälpa våra kunders 
anställda att känna sig säkra. Plattformen gör det 
möjligt att kommunicera, informera och lokalisera 
anställda oavsett om de är på kontoret, reser eller 
arbetar hemma. Redan i inledningen av coronavirusets 
utbrott sammanställde vårt globala analytikerteam 
information om vad som hände i Wuhan, Kina och 
följde hela tiden den fortsatta spridningen.

Vi samlade informationen och skickade den till våra 
kunder så att de kunde använda den för att fatta 
viktiga beslut angående anställda och företagens 
fortsatta verksamhet. Det var inledningsvis särskilt 
betydelsefullt för kunder med affärer i Asien men kom 
snabbt att få betydelse över hela världen.

Tack vare plattformens enastående möjligheter, 
utvecklade vi på mindre än tre dagar världens första 

Corona Exposure Tracker som kombinerar data från 
anställdas både tidigare och nuvarande positioner, 
såväl som deras planerade resor och matchar denna 
information mot rapporterade Covid-19-fall på en 
detaljerad regional nivå. 

Vi fick enorm positiv respons för denna tjänst över hela 
världen och vi är glada över att ha bidragit med vår lilla 
del för att bromsa spridningen av pandemi.

Under 2020 har intresset och efterfrågan att hantera 
anställdas säkerhet när de inte arbetar på kontoret 
ökat och vi bedömer att denna utveckling kommer 
att fortsätta även efter pandemin. Många företag 
signalerar att distansarbetet kommer att fortsätta i 
olika omfattning och att skydda ett ofta närmast tomt 
kontor inte längre är tillräckligt. 
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STYRELSEN

Semmy Rülf (1950) 
Styrelseordförande
Semmy Rülf, styrelseordförande sedan 2018,  har länge 
arbetat inom IT-industrin och medicinsk teknikindustri. 
Bland annat som VD för Axis Communications och 
som ordförande för Qlik och Mindroute Incentive. 
Inom medicinsk teknik har Semmy Rülf varit VD för 
ProstaLund, ordförande för Jolife och Dignitana, 
styrelseledamot i Vitrolife och Xvivoperfusion. Semmy 
Rülf arbetade under 10 år från London med uppdrag 
för bland annat Visit Sweden som regional direktör, 
ansvarig för England, USA, Kina och Syd Europa. Är fn 
styrelseledamot i Curando Nordic, Moroxite AB, UGLK 
samt Senior Advisor åt Igelösa Life Science. 

Innehav i Bolaget: 1 228 380 aktier samt 200 000 
teckningsoptioner.

Adam Schatz (1974)
Styrelseledamot
Adam Schatz, styrelseledamot sedan 2019, är sedan 
20 februari 2020 VD för BHG Group efter att ha varit 
BHG Groups CFO sedan april 2019. Han har haft en 
bred karriär inom healthcare, venture capital och 
investment banking, med skiftande ledande roller 
inom försäljning, affärsutveckling och finans vid bolag 
som Baxter International, Gambro, Axiell Group och 
Goldman Sachs. Pågående styrelseuppdrag innefattar 
uppdrag i dotterbolag för BHG-koncernen samt som 
styrelsesuppleant i Schatz Consulting Aktiebolag, 
Stravus AB och bostadsrättsföreningen Bispen 4. 

Innehav i Bolaget: 8 250 aktier samt 40 000 
teckningsoptioner.

Sofia Kinberg (1971)
Styrelseledamot
Sofia Kinberg, styrelseledamot sedan 2019, är en 
kommunikationsexpert som är specialiserad inom 
strategisk affärsutveckling och varumärkesbyggande. 
Hon var ansvarig för den globala kommunikationen 
på Visit Sweden och är för närvarande principal på 
Internationella Engelska Skolan i Sundbyberg. Hon har 
tidigare också arbetat som kommunikationsspecialist 
och projektledare vid Food & Friends i Stockholm. 

Innehav i Bolaget: 22 000 aktier samt 40 000 
teckningsoptioner.

Pontus Kristiansson (1971)
Styrelseledamot
Pontus Kristiansson, styrelseledamot sedan 2020, 
har en MSc Engineering examen från LTH och arbetar 
idag som strategikonsult för Altaverita AB. Han har 
en mångårig erfarenhet av styrelsearbete såsom 
styrelseordförande i Realinvest AB, styrelseledamot 
i Kollektiva Innovation Studios AB, styrelseledamot 
i IKANO Försäkring AB, styrelseledamot i Avail 
Intelligence AB samt styrelseledamot i Dignitana.

Innehav i Bolaget: 20 000 aktier.

Christian Lindgren (1974)
Styrelseledamot
Christian Lindgren, styrelseledamot sedan 2020, 
har studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet och arbetar idag som VD på Adma 
Förvaltning. Lindgren har en lång erfarenhet från 
roller som ekonomichef samt administrativ chef för 
bolag som HSB Malmö, Sparbanken Syd, Meaning 
Green samt CFO och sedemera VD på Active Capital AB.  
Lindgren har även uppdrag som styrelseledamot 
i Doxa AB, Dignitana AB och Kollektiva Innovation 
Studios AB.

Innehav i Bolaget: inget innehav.
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LEDNING

Magnus Hultman (1974) 
CEO

Magnus Hultman har studerat ekonomi vid Lunds 
universitet. Grundare och VD för Instadia Sverige 
(förvärvat av Omniture), investerare och säljchef på 
Videoplaza (Förvärvat av Ooyala), grundare och VD 
av Smartclip Nordics (Förvärvat av RTL), och senast 
medgrundare och VD av Strossle International, Sveriges 
nästsnabbast växande bolag 2018. Nominerad som 
årets grundare i Sverige 2017. Magnus Hultman är VD 
för Safeture sedan augusti 2019.

Innehav i Bolaget: 328 000 aktier samt 440 000 
teckningsoptioner.

Andreas Rodman (1973) 
CIO

Andreas Rodman har en civilingenjörsexamen i 
datorteknik från Lunds universitet. Andreas var VD, 
grundare och största privata ägare av Bokks AB, 
ett bolag som såldes 2007 till MultiQ AB, noterat 
på Smallcap Stockholm. Rodman var tidigare även 
styrelseledamot i Bolaget. Andreas Rodman har varit 
VD för Safeture mellan åren 2009-2019.

Innehav i Bolaget: 471 500 aktier samt 200 000 
teckningsoptioner.

Andreas Larsson (1978)
CTO

Andreas Larsson har studerat datalogi vid Lunds 
Universitet och har tidigare jobbat som chefsarkitekt 
och mjukvaruchef på MultiQ. Före det grundade han, 
tillsammans med Anderas Rodman, Bokks AB. Andreas 
har jobbat som utvecklingschef på Safeture sedan 
2014.

Innehav i Bolaget: 11  173 aktier och 37 000 
teckningsoptioner.

Linda Canivé (1974)
CFO

Linda Canivé har studerat internationell ekonomi vid 
Lunds Universitet och finansiering vid Haute Ecole 
Commercial I Montréal, Kanada. Linda har en mångårig 
bakgrund inom telecom och har haft ett flertal uppdrag 
på både Ericsson och Sony i Sverige samt i USA.

Under åren 2016-2019 var hon CFO på Emerse Sverige 
AB, ett svenskt bolag som utvecklat en plattform för 
programmatiska annonsköp. Linda har arbetat som CFO 
på Safeture sedan september 2019. 

Innehav i Bolaget: 10  520 aktier samt 60  000 
teckningsoptioner.

Jonas Brorson (1964)
CMO

Jonas Brorson är utbildad journalist och har under 
många år arbetat på tidningar, TV samt Sveriges 
Radio. Han har varit nyhetschef, kommunikationschef 
och strategisk varumärkeschef på HD-Sydsvenskan. 
Jonas började arbeta på Safeture 2017.

Innehav i Bolaget: 16  500 aktier samt 55  800 
teckningsoptioner.

Robert Rosenberg (1967) 
Global Sales Director

Robert Rosenberg har omfattande internationell 
erfarenhet från teknikföretag inom broadcasting och 
medieproduktion men också från kunskapsteknikbolag. 
Han har en BBA-examen i företagsekonomi och sedan 
1997 haft olika VD-uppdrag i Europa och Sydostasien. 
Robert började på Safeture 2018.

Innehav i Bolaget: 32 000 aktier samt 160 000 
teckningsoptioner.

Jens Näsström (1972)
Head of content

Jens Näsström har studerat statskunskap vid Uppsala 
universitet, internationella relationer vid Hitotsubashi 
University i Tokyo, samt säkerhetsstudier vid 
Aberystwyth University i Wales. Han har en mångårig 
bakgrund inom riskanalys- och säkerhetsbranschen, bl 
a hos Oxford Analytica, Control Risks och International 
SOS. Jens har arbetat på Safeture sedan 2018.

Innehav i bolaget: 27 030 teckningsoptioner.
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Information om verksamheten
Bolaget grundades 2009 av Lars Lidgren, professor i medicin 
med personliga erfarenheter från behovet av korrekt 
information i rätt tid. I början av 2000-talet bevittnade 
han tre dramatiska händelser: SARS-epidemin 2003 i Kina, 
tsunamin 2004 i Thailand och terroristattacken i Mumbai 
2008. Katastroferna var mycket olika. En var en medicinsk 
hälsofråga, den andra en naturkatastrof och den tredje en 
terroristattack. Lidgren såg dock en gemensam nämnare: 
vid varje händelse ökade bristen på tillförlitlig och aktuell 
information risken för resenärer som befann sig i närheten.

Detta blev starten för den ursprungliga företagsidén bakom 
Safeture  - att säkerställa att resenärer inte blir skadade, eller 
till och med dödade, på grund av brist på snabb och korrekt 
information. Utifrån detta arbete utvecklades plattformen 
Safeture som används idag av över 3 500  företag över hela 
världen för att hantera säkerhetsprocesserna för sina anställda. 

Bolaget har sitt säte i Lund.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Under året har styrelsen för Safeture genomgått 

förändringar. Grundaren och tidigare styreseordförande 
Lars Lidgren valde att kliva av sitt styrelseuppdrag i början 
av året. I januari höll Safeture en extra bolagsstämma där 
Christian Lindgren och Pontus Kristiansson valdes in som 
ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna Sven Holmgren 
och Lisa Berg Rydsbo ställde inte upp för omval i samband 
med den ordinarie bolagsstämman.

• I februari meddelade Safeture att företaget tagit fram en 
tjänst som hjälper arbetsgivare att få information om vilka 
anställda som befinner sig i riskområden för coronasmitta.  

• Safeture lanserade i maj openupforbusiness.com, ett 
interaktivt verktyg  för att hjälpa besökare att se vilka 
COVID-19 begränsningar som gäller för specifika länder, 
för att kunna planera sin nästa affärs- eller familjeresa.

• I maj beslöt styrelsen med stöd av bemyndigandet från 
årsstämman att genomföra en nyemission om 23,2 MSEK 
med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. 
Emissionen övertecknades till 101 % och Safeture tillfördes 
nytt kapital i slutet av juni.

• Under året lanserade ett antal nya funtioner i plattformen. 
Som exempel kan nämnas den nya Facility lösningen 
som möjliggör för Safetures kunder att få överblick och 
notifieringar av alla incidenter som inträffar i närheten av 
kundens kontor, fabriker, lager etc. 

• Under året har Safeture fortsatt att stärka sin säljorganisation 
med ett flertal rekryteringar både i Sverige men också i 
Storbrittanien, Nederländerna och Tyskland.

•  Trots ett år inramat av pandemins effekter har Safeture 
skrivit avtal med ett stort antal nya kunder såsom Swedfund, 
Formula E, Imperial Tobacco, International Paper och 
Rabobank. De två största ordrarna under 2020 kom från 
tyska Siemens, en order som var värd 767 KEUR, samt från 
försäkringsjätten Chubb som utökade samarbetet med 
Safeture, en utökning värd 2 MUSD.

•  Under året som gått har Safeture även skrivit avtal med ett 
antal större samarbetspartners. Amerikanska Exlog Global 
Inc inom risk- och krishantering samt brittiska Special 
Projects and Services Limited som specialiserat sig på 
säkerhet- och riskhantering är två exempel på partnerskap 
som under året levererat ordrar till ett sammanlagt värde 
på 784 KEUR. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
•  I januari genomförde Safeture en riktad nyemission om 38,6 

MSEK till tre nya investerare, amerikanska institutionella 
investeraren Topline Capital Partners LP, Dragfast AB och 
Ninalpha AB. 

•  I mars annonserade valberedningskommittén för Safeture 
sitt förslag till styrelsekandidater inför bolagsstämman i maj. 
Valberedningskommittén föreslår en utökning av styrelsen 
till sex medlemmar. Flemming Breinholt nomineras till ny 
styrelseordförande och Elisabeth Brevenson till ny ledamot 
av styrelsen. Nuvarande styrelseledamoten Adam Schatz 
har avböjt omval.

Möjligheter till fortsatt drift
Styrelsens bedömning är att Safeture har tillräckligt med 
kapital under 2021 för att kunna fortsätta bedriva sin 
verksamhet och genomföra sina tillväxtplaner.

Styrelsen för Safeture AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Förväntad framtida utveckling samt 
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Safeture avser att ta vara på möjligheterna att på ett 
kontrollerat sätt, växa för att etablera en ledande en ledande 
position inom bolagets område. Bolaget fortsätter således 
prioritera en expansion. Växande användarvolymer påverkar 
inte kostnadsbilden i någon väsentlig omfattning, vilket 
innebär att en betydande hävstångseffekt infinner sig vid 
tillväxt i antal användare.

Under det kommande året kommer Safeture fortsätta att 
satsa på marknadsföring och försäljning samt fortsatt 
produktutveckling i syfte att befästa sin ledande position inom 
segmentet för mobilbaserade säkerhetstjänster.

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på bolagets 
verksamhet och bransch. Det är därför av stor vikt att beakta 
relevanta risker vid sidan av bolagets tillväxtmöjligheter. Det kan 
vara svårt att utvärdera Safeture’s försäljningspotential och det 
föreligger osäkerhet huruvida intäkter kommer att genereras i 
tillräcklig omfattning tillräckligt snabbt. Marknadsetableringar 
kan försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Safeture’s 
tjänster representerar relativt nya tjänster för aktörer på 
marknaden vilket innebär att det kan ta tid att få genomslag. 
Safeture kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital 
framöver. Det finns risk att bolaget inte kan anskaffa ytterligare 
kapital. En förlust av en eller flera nyckelpersoner, medarbetare 
och konsulter samt uppsägning av viktiga samarbetsavtal kan 
medföra negativa konsekvenser för bolagets verksamhet och 
resultat. En omfattande satsning från en konkurrent kan komma 
att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter. 
Samtliga riskfaktorer kan av naturliga skäl inte bedömas utan 
att en samlad utvärdering av bolagets verksamhet tillsammans 
med en allmän omvärldsbedömning har gjorts.

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

Organisation/personal
Medelantalet anställda i moderbolaget under tolv månader 
2020 uppgick till 35 (31). Ökningen hänför sig främst till 
nyanställning av personal på försäljning och marknad.

Medeltalet anställda i koncernen under tolv månader 2020 
uppgick till 37 (42). Det lägre antalet anställda i koncernen 
beror på avyttringen av dotterbolaget Travelogix Ltd.

Omsättning
Nettoomsättningen för koncernen avseende verksamhetsåret 
2020 uppgick till 21 541 (17 877) TSEK och motsvarande siffra för 
moderbolaget uppgick till 21 542 (17 877) TSEK. Omsättningen 
för föregående år har blivit justerad (-5 001 TSEK) för att 
reflektera avyttringen av bolaget Travelogix under hösten 2019. 
Omsättningen ökade såldes med 20,5% för både koncernen och 
moderbolaget jämfört med föregående räkenskapsår.

Bolaget har under året styrt om säljorganisationen mot att 
i så stor utsträckning som möjligt skriva kontrakt som ger 
långsiktiga återkommande intäkter. Under året ökade de 
återkommande intäkterna med 29% till 19 332 TSEK. Under 
2020 stod de återkommande intäkterna för ca 90% av 
Safetures omsättning, vilket ger en förutsägbarhet i bolagets 
intäkter och kassaflöde samt en hävstångseffekt i bolagets 
satsningar på marknad och sälj. Safture inleder år 2021 med 
årliga återkommande intäkter på totalt 23 848 TSEK, vilket är 
37% högre än för ett år sedan.

Resultat
Koncernens resultat efter minoritetens andel för 
verksamhetsåret 2020 uppgick till -25 472 (-14 787) TSEK och 
resultatet för moderbolaget uppgick till -25 374 (-16 082) TSEK.

Föregående års resultat för koncernen påverkades positivt 
av en vinst vid försäljningen av dotterbolaget Travelogix om  
2 136 TSEK. Motsvarande vinst för avyttringen i moderbolaget 
var 1 116 TSEK. Den ökade förlusten 2020 jämfört med 
föregående år beror främst på stora investeringar i ny 
personal, framförallt inom marknadsföring och försäljning. 
Utöver dessa investeringarna har resultatet 2020 belastats 
med en lägre försäljning av engångsprojekt, vilket är en 
del av bolagets strategi mot att styra nyförsäljningen 
mot återkommande intäkter. Även COVID-19 har påverkat 
resultatet under 2020. Dels har ett par kunder blivit tvungna 
att pausa Safeture’s tjänst och dels har ett par kunder som 
en effekt av pandemin gått i konkurs, vilket har påverkat 
intäkterna samt bidragit till nedskrivingar av kundfordringar. 
Samtidigt har kostnadsbilden för Safeture påverkats positivt 
då resekostnader samt kostnader för events och mässor 
minskat avsevärt jämfört med föregående år. 

Resultat per aktie för koncernen uppgick till -1,05 (-0,64) SEK. För 
moderbolaget uppgick resultatet per aktie till -1,04 (-0,69) SEK.

Safeture AB Org. nr: 556776-4674  |  Årsredovisning 2020 19



Moroxite AB, där styrelsens ordförande Semmy Rülf är 
styrelseledamot, har fakturerats 14 TSEK avseende lokalhyra.

Aktien
Det finns ett aktieslag i Safeture AB. Bolagets aktie är listad 
på Nasdaq Stockholm First North under tickern ”SFTR”. Per 
den 31 december 2020 uppgick antalet aktier till 25 513 110 
(23 193 737). Genomsnittligt antal aktier under 2020 uppgick 
till 24 353 424 (23 193 737). Totalt aktiekapital uppgick till 
2 041 049 (1 855 499) SEK. Kvotvärdet var 0,08 SEK per aktie. 
Se tabell nedan för utvecklingen av aktiekapitalet.

UTVECKLINGEN AV AKTIEKAPITALET

År Händelse
Ökning  

antal aktier (st)
Ökning  

aktiekapital (SEK)
Totalt  

antal aktier
Totalt  

aktiekapital Kvotvärde (SEK)

Ingående balans - - 17 586 175 860 10,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Transaktioner med närstående

Styrelsens ordförande, Semmy Rülf, har erhållit 298 TSEK 
under 2020 för arbete med kapitalanskaffning och strategi.

Styrelseledamoten, Pontus Kristiansson, har erhållit 130 TSEK 
under 2020 för strategiarbete.

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

Curando Nordic AB, där styrelsens ordförande Semmy Rülf är 
styrelseledamot, har fakturerats 55 TSEK avseende lokalhyra.

SaaS NYCKELTAL
(TSEK) Q418 Q119 Q219 Q319 Q419 Q120 Q220 Q320 Q420

Repetitiva Intäkter 2 565 3 268 3 455 3 889 4 347 4 770 4 338 4 802 5 422

Repetitiva intäkter / Totala intäkter 77 % 98 % 96 % 93 % 64 % 99 % 91 % 86 % 85 %

Årliga repetitiva intäkter (ARR) 10 260 13 071 13 821 15 557 17 388 19 080 17 352 22 517 23 848

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

 

Likviditet och ställning  
Koncernens likvida medel per den 31 december 2020 uppgick 
till 1 288 (6 383) TSEK medan moderbolagets likvida medel per 
31 december 2020 uppgick till 1 228 (6 167) TSEK.

Årets kassaflöde för koncernen uppgick till -5 095 (-13 565) 
TSEK medan kassaflödet för moderbolaget uppgick till -4 939 
(-11 310) TSEK. 

Koncernens soliditet per den 31 december 2020, beräknad som 
det egna kapitalets andel av balansomslutningen, uppgick till 
30,6 (49,6) % medan motsvarande siffra för moderbolaget 
uppgick till 31,0 (49,8) %.
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STÖRSTA AKTIEÄGARNA 31 DECEMBER 2020 
Namn Antal aktier (st) Andel av röster och kapital (%)

Adma Förvaltnings AB 16 462 049 64,26 %

Semmy Rülf (Chairman of the Board) 1 228 380 4,31 %

Emirates Advanced 960 374 4,14 %

Skandia försäkring 851 300 3,91 %

Futur Pension 589 610 2,83 %

Amir Poursamad 529 150 2,49 %

Andreas Rodman 471 500 1,58 %

Joseph Aroyan 402 600 1,48 %

A1A Förvaltning AB 378 304 1,29 %

Magnus Hultman (CEO) 328 380 1,00 %

Övriga 3 311 463 12,72 %

Totalt 25 513 110 100 %

Teckningsoptioner
Den 25 maj 2016 beslutade årsstämma om en riktad emission 
om 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020 till anställda 
och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget Travelogix. 
Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,09 SEK per 
teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna 
var 37,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kunde under 
nyttjandeperioden, som löpte från och med den 15 april 2020 
till och med den 29 april 2020, nyttjas för teckning av 670 000 
nya aktier i Safeture. Ingen av teckningsoptionerna nyttjades.

Den 29 maj 2018 beslutade årsstämma om en riktad emission 
om 800  000 teckningsoptioner av serie 2018/2021 till 
anställda och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget 
Travelogix. 794 000 optioner tecknades. Teckningsoptionerna 
emitterades till en kurs om 0,07 SEK per teckningsoption. 
Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 9,86 SEK per 
aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, 
som löper från och med 13 december 2021 till och med 17 
december 2021, nyttjas för teckning av 794 000 nya aktier 
i Safeture. 

Den 17 juli 2019 beslutade extra årsstämma om en 
riktad emission om 1  142 500 teckningsoptioner av serie 
2019/2022 till anställda och nyckelpersoner samt anställda 
i dotterbolaget Travelogix. 1 070 880 optioner tecknades. 
Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,628 
SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av 
optionerna är 7,97 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan 
under nyttjandeperioden, som löper från och med 18 juli 2022 
till och med 29 juli 2022, nyttjas för teckning av 1 070 880 nya 
aktier i Safeture. 

Den 4 juni 2010 beslutade extra årsstämma om en riktad 
emission om 200 000 teckningsoptioner av serie 2020/2023 
till anställda och nyckelpersoner. 175 000 optioner tecknades. 
Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 1,56 SEK per 
teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna 
är 16,55 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under 
nyttjandeperioden, som löper från och med 5 juni 2023 till 
och med 15 juni 2023, nyttjas för teckning av 175 000 nya 
aktier i Safeture. 

Största aktieägare
Nedanstående tabell visar de tio största aktieägarnas innehav 
av aktier i Safeture AB per den 31 december 2020.
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FLERÅRSÖVERSIKT (TSEK)
Koncernen 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 21 541 22 878 18 948 14 171 8 988

Rörelseresultat -25 229 -17 234 -10 691 -13 005 -18 384

Resulat efter finansiella poster -25 451 -15 255 -10 989 -12 939 -18 390

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg

Balansomslutning 28 572 22 977 39 875 31 913 35 754

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

Soliditet (%) 30,6 49,6 68,8 72,0 85,0

Antal anställda 37 42 30 24 23

Moderbolaget 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning 21 542 17 877 12 870 8 866 6 713

Rörelseresultat -25 127 -17 041 -9 426 -11 033 -16 161

Resulat efter finansiella poster -25 374 -16 082 -11 092 -11 467 -16 511

Rörelsemarginal (%) neg neg neg neg neg

Balansomslutning 28 576 22 817 36 745 30 640 33 333

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

Soliditet (%) 31,0 49,8 72,9 75,0 88,0

Antal anställda 35 31 20 15 18

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper

SAMMANSTÄLLNING RESULTAT PER AKTIE 
Koncernen Moderbolaget

2020 2019 2020 2019

Antal aktier innan utspädning 25 513 110 23 193 737 25 513 110 23 193 737

Antal aktier efter utspädning* 27 552 990 25 728 617 27 552 990 25 728 617

Genomsnittligt antal aktier innan utspädning 24 353 424 23 193 737 24 353 424 23 193 737

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 26 640 804 25 427 120 26 640 804 25 427 120

Antal aktier 31 december 2020 25 513 110 23 193 737 25 513 110 23 193 737

Resultat per aktie innan utspädning
(räknat på genomsnittligt antal aktier) -1,05 -0,64 -1,04 -0,69

Resultat per aktier efter utspädning
(räknat på genomsnittligt antal aktier) -0,96 -0,58 -0,95 -0,63

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

(TSEK) Aktiekapital
Fond för  

Utvecklingsutgifter Överkursfond
Annat eget kapital
inkl. årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 1 855 6 918 101 587 -98 962 11 399

Nyemission 186 22 411 22 597

Teckningsoptioner 279 279

Förändring av utvecklingsfonden 1 819 -1 819 0

Omräkningsdifferens -48 -48

Årets Resultat -25 472 -25 472

Belopp vid årets utgång 2 041 8 737 124 277 -126 301 8 755

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET 

(TSEK) Aktiekapital
Fond för  

Utvecklingsutgifter Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Totalt

Belopp vid årets ingång 1 855 6 918 101 588 -82 918 -16 082 11 360

Nyemission 186 22 690 22 876

Disposition enligt beslut av årets  
årsstämma -16 082 16 082 0

Förändring av utvecklingsfonden 1 819 -1 819 0

Årets Resultat -25 374 -25 374

Belopp vid årets utgång 2 041 8 737 124 277 -100 819 -25 374 8 862

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

Ansamlad förlust -100 819 000

Överkursfond 124 276 885

Årets förlust -25 374 406

Totalt -1 916 521

Disponeras så att i ny räkning överföres -1 916 521

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt 
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt 
kassaflödesanalyser med noter.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
(TSEK) NOT 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 21 541 22 878

Aktiverat arbete för egen räkning  4 696 2 871

Övriga rörelseintäkter  71 122

  26 308 25 871

Rörelsens kostnader

Tjänster och handelsvaror  -7 259 -5 447

Övriga externa kostnader 3, 4 -11 685 -12 333

Personalkostnader 5 -28 110 -22 420

Avskrivningar  -3 236 -2 905

Övriga rörelsekostnader  -1 247 0

  -51 537 -43 105

Rörelseresultat -25 229 -17 234

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag 6 0 2 052

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 27

Räntekostnader och liknande resultatposter  -222 -100

Resultat efter finansiella poster  -25 451 -15 254

Resultat före skatt  -25 451 -15 254

Skatt på årets resultat 7 0 0

Övriga skatter  -22 468

Årets resultat  -25 472 -14 786

Hänförligt till moderföretagets aktieägare  -25 472 -14 786

Safeture AB Org. nr: 556776-4674  |  Årsredovisning 2020 24



KONCERNENS BALANSRÄKNING
(TSEK) NOT 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 8 9 360 7 724

Patent, licenser och varumärken 9 734 833

  10 094 8 557

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 1 371 10

Finansiella anläggningstillgångar    

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11, 12 0 0

Andra långfristiga fordringar 13 1 232 1 358

  1 232 1 358

Summa anläggningstillgångar  12 697 9 925

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  9 994 3 249

Övriga fordringar  1 406 974

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 3 187 2 446

  14 587 6 669

Kassa och bank 1 288 6 383

Summa omsättningstillgångar 15 875 13 052

Summa tillgångar 28 572 22 977

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Aktiekapital  2 041 1 855

Fond för utvecklingsutgifter  8 737 6 918

Överkursfond  124 277 101 587

Annat eget kapital inklusive årets resultat  -126 300 -98 961

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  8 755 11 399

Summa eget kapital  8 755 11 399

Långfristiga skulder 15, 16

Skulder till kreditinstitut 857 1 714

Summa långfristiga skulder  857 1 714

Kortfristiga skulder 16   

Skulder till kreditinstitut  857 857

Förskott från kunder  80 56

Leverantörsskulder  2 691 1 299

Övriga skulder  799 642

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 14 533 7 010

Summa kortfristiga skulder  18 960 9 864

Summa eget kapital och skulder 28 572 22 977
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
(TSEK) 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -25 229 -17 234

Justering för poster som inte ingår I kassaflödet

Avskrivningar & Nedskrivningar 3 236 2 905

Minoritetsintressen 0 169

Kursvinster/Förluster 0 -414

Erhållen ränta 0 77

Erlagt ränta -222 -100

Betald skatt 0 468

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -22 215 -14 129

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -7 918 -4 837

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 9 029 6 568

Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital 1 111 1 731

Kassaflöde från den löpande verksamheten -21 104 -12 398

Investeringsverksamheten

Avyttringar av dotterbolag 0 1 961

Aktivering utvecklingsarbeten -4 696 -2 905

Placeringar i matriella anläggningstillgångar -1 440 0

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 0 -1 358

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 136 -2 302

Finansieringsverksamheten

Återbetalda lån 0 900

Amorteringar -857 -429

Nyemission 22 597 0

Teckningsoptioner 279 661

Omräkningsdifferens 126 3

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 145 1 135

Årets kassaflöde -5 095 -13 565

Likvida medel vid årets ingång 6 383 19 948

Likvida medel vid årets slut 1 288 6 383
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
(TSEK) NOT 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 2 21 542 17 877

Aktiverat arbete för egen räkning  4 696 2 871

Övriga rörelseintäkter  227 122

  26 465 20 870

Rörelsens kostnader

Tjänster och handelsvaror  -6 977 -4 947

Övriga externa kostnader 3, 4 -12 345 -11 932

Personalkostnader 5 -27 632 -18 219

Avskrivningar  -3 235 -2 812

Övriga rörelsekostnader  -1 403 0

  -51 592 -37 910

Rörelseresultat  -25 127 -17 040

Resultat från finansiella poster 

Resultat från andelar i koncernföretag 6 -35 1 081

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0 24

Räntekostnader och liknande resultatposter  -212 -147

  -247 958

Resultat efter finansiella poster  -25 374 -16 082

Resultat före skatt  -25 374 -16 082

Skatt på årets resultat 7 0 0

Årets resultat  -25 374 -16 082
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
(TSEK) NOT 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 8 9 360 7 724

Patent, licenser och varumärken 9 734 833

  10 094 8 557

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 10 1 367 2

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 18, 19 88 88

Fordringar hos koncernföretag 20 0 0

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11, 12 0 0

Andra långfristiga fordringar 13 1 232 1 358

  1 320 1 446

Summa anläggningstillgångar  12 781 10 005

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  9 994 3 249

Övriga fordringar  1 385 951

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 3 187 2 446

  14 566 6 646

Kassa och bank  1 228 6 167

Summa omsättningstillgångar  15 794 12 813

Summa tillgångar  28 575 22 818

Eget kapital och skulder

Eget kapital 21, 22   

Bundet eget kapital    

Aktiekapital  2 041 1 855

Fond för utvecklingsutgifter  8 737 6 918

  10 778 8 773

Fritt eget kapital

Överkursfond  124 277 101 587

Balanserad vinst eller förlust  -100 819 -82 918

Årets resultat  -25 374 -16 082

  -1 916 2 587

Summa eget kapital  8 862 11 360
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS
(TSEK) 2020-01-01 – 2020-12-31 2019-01-01 – 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -25 126 -17 041

Justering för poster som inte ingår I kassaflödet

Avskrivningar & Nedskrivningar 3 235 2 811

Erhållen ränta 0 24

Erlagt ränta -213 -146

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -22 104 -14 352

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar -7 920 -1 181

Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder 9 111 1 929

Kassaflöde från förändringar I rörelsekapital 1 191 748

Kassaflöde från den löpande verksamheten -20 913 -13 604

Investeringsverksamheten

Avyttringar av dotterbolag 0 4 213

Aktivering utvecklingsarbeten -4 696 -2 935

Investeringar i matriella anläggningstillgångar -1 440 0

Placeringar I övriga finansiella anläggningstillgångar -35 -116

Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 171 1 162

Finansieringsverksamheten

Återbetalda lån 0 900

Amorteringar -857 -429

Nyemission 22 597 0

Teckningsoptioner 279 661

Omräkningsdifferens 126 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 145 1 132

Årets kassaflöde -4 939 -11 310

Likvida medel vid årets ingång 6 167 17 477

Likvida medel vid årets slut 1 228 6 167

(TSEK) NOT 2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga skulder 15, 16   

Skulder till kreditinstitut  857 1 714

Summa långfristiga skulder 857 1 714

Kortfristiga skulder 16   

Skulder till kreditinstitut  857 857

Förskott från kunder  80 56

Leverantörsskulder  2 685 1 292

Aktuella skatteskulder  0 173 

Övriga skulder  781 619

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 14 453 6 747

Summa kortfristiga skulder  18 856 9 744

Summa eget kapital och skulder  28 575 22 818
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1
REDOVISNINGS- OCH 
VÄRDERINGSPRINCIPER 

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

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.

Uppskattningar och bedömningar
Följande av styrelsen gjorda bedömningar har en betydande 
effekt på redovisade belopp i årsredovisningen: 

Företagets utvecklingskostnader för utveckling av prototyper 
samt tekniska plattformar för integrationslösningar och appar 
aktiveras. Under året har kostnader för egen utveckling 
uppgående till 4 696 (2 935) tsek aktiverats. 

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

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

Koncernredovisning 

Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt 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.

Dotterföretag
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, 
samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt 
har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar 

det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att 
utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte 
att erhålla ekonomiska fördelar.

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

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

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

Förvärv och avyttring av minoritetsandelar redovisas inom 
eget kapital..

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

Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen 
enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att 
andelen i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i 
balansräkningen. Erhållen utdelning från intresseföretag 
redovisas som intäkt i resultaträkningen.

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 elimineras 
i koncernresultaträkningen.
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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. 

Redovisningsprinciper för enskilda 
balansposter

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär 
att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt 
upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och 
skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under 
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 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:

Anläggningstillgångar Avskrivning/År

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20%

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

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 20%

*Avskrivningstiden sammanfaller med skyddet för patent och varumärken.

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 
som operationella, som operationella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.

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

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

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker 
enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas 
uppskjutna skatteskulder och uppskjutna 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 
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.

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

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

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

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

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

Företaget har förmånsbestämda pensionsplaner i utländska 
dotterföretag i koncernen. Redovisning sker enligt samma 
principer som i moderbolagetföretaget. 
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NOT 2
NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING 
KONCERNEN

(TSEK) 2020 2019

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Licensavgifter, företag 21 541 22 878

 21 541 22 878

Nettoomsättningen per geografisk marknad   

Sverige 4 198 3 095

Europa 14 193 15 900

Övriga världen 3 151 3 883 

 21 541 22 878

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020 2019

Nettoomsättningen per rörelsegren   

Licensavgifter, företag 21 541 17 877

varav återkommande 19 332 14 959

% återkommande 90 84

 17 877 12 870

Nettoomsättningen per geografisk marknad   

Sverige 4 198 3 095

Europa 14 193 10 899

Övriga världen 3 151 3 883

 21 541 17 877

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter 
samt intäktskorrigeringar.

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

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

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

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

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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NOT 4
ARVODE TILL REVISORER
KONCERNEN
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

(TSEK) 2020 2019

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 170 118

Övriga tjänster 13 65

Summa 183 183

MODERBOLAGET
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 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.

(TSEK) 2020 2019

Ernst & Young

Revisionsuppdraget 170 118

Övriga tjänster 13 65

Summa 183 183

NOT 3
LEASINGAVTAL 
KONCERNEN
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 459 000 (1 440 000) kronor. Kostnader för leasing avser hyra av kontorslokaler.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

(TSEK) 2020 2019

Inom ett år 1 545 526

Senare än ett år men inom fem år 6 225 0

Senare än fem år 0 0

7 770 526

MODERBOLAGET
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 1 459 000 (1 232 000) kronor. Kostnader för leasing avser hyra av kontorslokaler.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

(TSEK) 2020 2019

Inom ett år 1 545 526

Senare än ett år men inom fem år 6 225 0

Senare än fem år 0 0

7 770 526
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NOT 5
ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
KONCERNEN

Medeltalet anställda 2020 2019

Män 29 34

Kvinnor 8 8

Totalt 37 42

Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader (TSEK) 2020 2019

Styrelse
Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Semmy Rülf, styrelsens ordförande 416 131 0 279 29 0

Adam Schatz 61 19 0 27 9 0

Sofia Kinberg 61 19 0 27 9 0

Pontus Kristiansson 191 60 0 0 0 0

Christian Lindgren 61 19 0 0 0 0

Styrelseledamöter 2019 0 0 0 121 39 0

VD: Magnus Hultman* 1 785 561 273 739 177 76

Övriga ledande befattningshavare 6 (6) 
under året** 4 442 1 396 765 5 726 1 255 570

Övriga Anställda 13 992 3 171 973 10 896 2 535 329

Totalt 21 009 5 376 2 011 17 813 4 050 974

Ersättning till verkställande direktör utgörs av grundlön, rörlig ersättning baserad på måluppfyllelse samt pension
Förutom styrelsearvode har även styrelsemedlemmar fakturerat bolaget för operativa tjänder, se avsnitt transaktioner med närstående I förvaltningsberättelsen.
* I beloppet för 2019 ingår även fakturerat konsultarvode på 176 KSEK.
** I beloppet för 2019 ingår fakturerad ersättning för bolagets fd CFO.
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MODERBOLAGET

Medeltalet anställda 2020 2019

Män 29 27

Kvinnor 6 4

Totalt 35 31

Löner, andra ersättningar och sociala 
kostnader (TSEK) 2020 2019

Styrelse
Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Löner &  
arvoden

Sociala  
kostnader

Pensions- 
kostnader

Semmy Rülf, styrelsens ordförande 416 131 0 279 29 0

Adam Schatz 61 19 0 27 9 0

Sofia Kinberg 61 19 0 27 9 0

Pontus Kristiansson 191 60 0 0 0 0

Christian Lindgren 61 19 0 0 0 0

Styrelseledamöter 2019 0 0 0 121 39 0

VD: Magnus Hultman* 1 785 561 273 739 177 76

Övriga ledande befattningshavare 6 (6) 
under året** 4 442 1 396 765 4 581 1 255 570

Övriga Anställda 13 629 3 057 973 8 245 2 039 329

Summa 20 646 5 261 2 011 14 018 3 554 974

Ersättning till verkställande direktör utgörs av grundlön, rörlig ersättning baserad på måluppfyllelse samt pension
Förutom styrelsearvode har även styrelsemedlemmar fakturerat bolaget för operativa tjänder, se avsnitt transaktioner med närstående I förvaltningsberättelsen.
* I beloppet för 2019 ingår även fakturerat konsultarvode på 176 KSEK.
** I beloppet för 2019 ingår fakturerad ersättning för bolagets fd CFO.

Safeture AB Org. nr: 556776-4674  |  Årsredovisning 2020 35



NOT 6 
RESULTAT FRÅN ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 
KONCERNEN

(TSEK) 2020 2019

Resultat vid avyttringar 0 2 137

0 2 137

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020 2019

Resultat vid avyttringar 0 1 117

Nedskrivningar -35 -36

-35 1 081

NOT 7
SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
KONCERNEN
Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Vad gäller uppskjuten skatt på underskott hänvisas till avsnittet skatt under redovisningsprinciper.

MODERBOLAGET
Bolaget befinner sig inte i någon skattesituation. Vad gäller uppskjuten skatt på underskott hänvisas till avsnittet skatt under redovisningsprinciper.
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NOT 8
BALANSERADE UTGIFTER FÖR UTVECKLINGSARBETEN  
OCH LIKNANDE ARBETEN
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 22 501 25 727

Inköp 4 695 2 935

Försäljningar/utrangeringar 0 -6 162

Omklassificeringar 12  0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 208 22 500

Ingående avskrivningar -14 046 -13 160

Försäljningar/utrangeringar 0 1 797

Omklassificeringar -12 0 

Årets avskrivningar -3 060 -2 683

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 118 -14 046

Ingående nedskrivningar -730 -730

Utgående ackumulerade nedskrivningar -730 -730

Utgående redovisat värde 9 360 7 724

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 22 513 19 577

Inköp 4 695 2 935

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 27 208 22 512

Ingående avskrivningar -14 058 -11 375

Årets avskrivningar -3 060 -2 683

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 118 -14 058

Ingående nedskrivningar -730 -730

Utgående ackumulerade nedskrivningar -730 -730

Utgående redovisat värde 9 360 7 724
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NOT 10
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 223 704

Inköp 1 440 7

Försäljningar/utrangeringar 0 -488

Omklassificeringar -4 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 659 223

Ingående avskrivningar -213 -551

Försäljningar/utrangeringar 0 369

Årets avskrivningar -76 -31

Utgående ackumulerade avskrivningar -288 -213

Utgående redovisat värde 1 371 10

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 212 212

Inköp 1 440 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 652 212

Ingående avskrivningar -210 -180

Årets avskrivningar -75 -30

Utgående ackumulerade avskrivningar -285 -210

Utgående redovisat värde 1 367 2

NOT 9
KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN  
SAMT LIKNANDE RÄTTIGHETER
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 484 1 484

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 484 1 484

Ingående avskrivningar -651 -552

Årets avskrivningar -99 -99

Utgående ackumulerade avskrivningar -750 -651

Utgående redovisat värde 734 833

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 484 1 484

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 484 1 484

Ingående avskrivningar -651 -552

Årets avskrivningar -99 -99

Utgående ackumulerade avskrivningar -750 -651

Utgående redovisat värde 734 833
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NOT 11
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG OCH GEMENSAMT  
STYRDA FÖRETAG
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 205 205

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 205 205

Ingående nedskrivningar -205 -205

Utgående ackumulerade nedskrivningar -205 -205

Utgående redovisat värde 0 0

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 174 174

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 174 174

Ingående nedskrivningar -174 -174

Utgående ackumulerade nedskrivningar -174 -174

Utgående redovisat värde 0 0

NOT 12 
SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG  
OCH GEMENSAMT STYRDA FÖRETAG
KONCERNEN

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Carefindy AB 35% 35% 175 0 559053-8806 Lund 378 -131

MODERBOLAGET

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Org.nr Säte Eget kapital Resultat

Carefindy AB 35% 35% 175 0 559053-8806 Lund 378 -131
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NOT 14
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 1 263 1 740

Förutbetalda försäkringspremier 57 10

Övriga förutbetalda kostnader & upplupna intäkter 1 867 696

 3 187 2 446

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna intäkter 1 263 1 740

Förutbetalda försärkingspremier 57 10

Övriga förutbetalda kostnader & upplupna intäker 1 867 696

 3 187 2 446

NOT 13
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 358 950

Tillkommande fordringar 184 0

Avgående fordringar -310 -950

Omklassificeringar 0 1 358

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 232 1 358

Utgående redovisat värde 1 232 1 358

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 358 950

Tillkommande fordringar 184 0

Avgående fordringar -310 -950

Omklassificeringar 0 1 358

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 232 1 358

Utgående redovisat värde 1 232 1 358
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NOT 15
LÅNGFRISTIGA SKULDER 
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 0 0

 0 0

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

Skulder till kreditinstitut 0 0

0 0

NOT 16
SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER
KONCERNEN
Företagets banklån om 1 714 285 SEK redovisas under följande poster i balansräkningen.

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 857 1 714

 857 1 714

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 857 857

 857 857

MODERBOLAGET
Företagets banklån om 1 714 285 SEK redovisas under följande poster i balansräkningen.

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 857 1 714

 857 1 714

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 857 857

 857 857

Safeture AB Org. nr: 556776-4674  |  Årsredovisning 2020 41



NOT 18
ANDELAR I KONCERNFÖRETAG 
MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 719 3 815

Försäljningar 0 -3 096

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 719 719

Ingående nedskrivningar -631 -631

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar -631 -631

Utgående redovisat värde 88 88

NOT 17
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda intäkter 8 522 3 177

Upplupna löner ink. sociala avgifter 776 250

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 2 907 2 335

Övriga upplupna kostnader 2 328 1 248

 14 533 7 010

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda intäkter 8 522 3 177

Upplupna löner inkl. sociala avgifter 776 250

Upplupna semesterlöner inkl sociala avgifter 2 907 2 335

Övriga upplupna kostnader 2 248 985

 14 453 6 747

NOT 19 
SPECIFIKATION ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
MODERBOLAGET

Namn Kapitalandel Rösträttsandel Bokfört värde Org.nr Säte Eget kapital Resultat

GWS Singapore 100% 100% 0 201610122E Singapore -1 321 -38

GWS Do Brasil 100% 100% 88 26900533 Brasilien 30 -95

88
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NOT 20
FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG 
MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 332 2 537

Tillkommande fordringar 52 153

Avgående fordringar -17  

Omklassificeringar 0 -1 358

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 367 1 332

Ingående nedskrivningar -1 332 -1 296

Årets nedskrivningar -35 -36

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1 367 -1 332

Utgående redovisat värde 0 0

NOT 21
ANTAL AKTIER OCH KVOTVÄRDE 
MODERBOLAGET

Namn Antal aktier Kvotvärde

Antal B-Aktier 25 513 110 0,08

25 513 110
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NOT 22
DISPOSITION AV VINST ELLER FÖRLUST
MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:

Ansamlad förlust -100 819

Överkursfond 124 277

Årets förlust -25 374

 -1 917

Disponeras så att i ny räkning överföres -1 917

NOT 23
STÄLLDA SÄKERHETER 
KONCERNEN

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Bankgaranti 0 50

Företagsinteckning 3 000 3 000

 3 000 3 050

Bankgaranti ställd till Euroclear i samband med listning på First North 0 (50)

MODERBOLAGET

(TSEK) 2020-12-31 2019-12-31

För skulder till kreditinstitut:   

Bankgaranti 0 50

Företagsinteckning 3 000 3 000

 3 000 3 050

Bankgaranti ställd till Euroclear i samband med listning på First North 0 (50).
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STYRELSEN FÖR SAFETURE AB (PUBL)

Lund den 23 april 2021

Adam Schatz
Styrelseledamot

Semmy Rülf
Styrelseordförande

Sofia Kinberg
Styrelseledamot

Magnus Hultman
VD

Christian Lindgren
Styrelseledamot

Pontus Kristiansson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 23 april 2021  
Ernst & Young AB
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Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Safeture AB (publ) för räkenskapsåret 
2020. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 18-45 i detta dokument. 
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 2020 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöden 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. 

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. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter 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. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:  

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 
av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till om-
ständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

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

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och 
koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser 
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baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre 
kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen 
och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för 
styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. 
Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning för Safeture AB (publ) 
för räkenskapsåret 2020 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. 
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 för-
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• 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. 

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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 
ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 
har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö den 23 april 2021

Ernst & Young AB

Peter Gunnarsson
Auktoriserad revisor
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